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5 مقدمة

كلمة صاحب الثبت
فضيلة الشيخ العالمة المحدث/

عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد5



احلم�د هلل مح�ًدا طيًبا متوات�ًرا، متصًل إلي�ه متكاثًرا، أرفعه بأك�ف الرضاعة طامًعا، 
محًدا ال انقطاع له ذائًعا، وأصيل وأس�لم عىل عبده حممد ومصطفاه، من ختم به الرس�الة 
وارتضاه، صىل عليه اإلله ما داعب القطر الثري، ودافع عن ُس�نته املدافع وانربي، وعىل 
آل�ه وصحبه أأمن َم�ْن حتمل وروى، ورمحُته عىل كبار من تبَع خطاهم باإلتقان واهتدى، 
وحلديثهم قد ضبَط وما اعتدى، وعىل صغارهم أجود من جد واجتهد، وعىل من أتى من 

بعدهم وأسنَد، وعىل سامع السنة أقبَل، ومن أجلها حل وارحتَل.

أما بعد:
فقد عرض عيلََّ تلميذنا الش�يخ: أمحد بن عبد الرزاق بن حممد آل إبراهيم العنقري 
ما رتبه وأخرجه من أس�انيدنا إىل كتب احلديث متصلة، تلبية منه ملن طلب، وإس�عاًدا ملن 
أراد وصل اإلس�ناد ورغب؛ فجزاه اهلل خرًيا عىل ما قد مجَع ورتب واخترص، وعىل أشهر 

الرواة قد اقترَص، ومن متون احلديث قد انتقى، ما كان سهًل إذا  الراوي ارتقى.

وهذه س�نة من قد س�لَف ومىض، ولس�امع احلديث يف البلدان أقدم وَخَطَى، عمًل 

 

ب�ام ق�د ورد من اآلي�ات يف كتاب اهلل مفص�ًل، وقول نبين�ا حممد املجتبي ص�ىل عليه ربنا 
وسلَم: »تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن مسع منكم« أخرجه أمحد مسنًدا.

ففاز منهم من أدرك وكتب، وبأقل العدد قد اقرتب، بثنائية وثلثية وصل، وهكذا 
اإلسناد كلام َبُعد الزمان نزَل.
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وال أعلم من األئمة يف كل عرص من ترك س�امع الس�نة واعتزَل، أو جمالس احلديث 
هجر، أو عن روايتها تأخر.

وما نراه يف عرصنا من انتش�ار س�امع احلديث بني املأل، عىل كبار من أس�ند وأمىل، 
ليبهج النفس ويثلج الصدَر.

ه�ذا وقد أجزُت الش�يخ أمحد آل إبراهيم العنق�ري بجميع ما قرأ عيلَّ ما أخرجه يف 
الثبت وسطَر، وبكل ما صح لنا وما سمع منا وباملسطر.

واحلم�د هلل رب العامل�ني وص�ىل اهلل ع�ىل نبين�ا حمم�د وآله وصحبه وس�لم تس�لياًم 
وأكثَر.

كتبه
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد السعد

يوم االثنني 24 من شهر اهلل احملرم 1436هـ
مبدينة الرياض



7 مقدمة

مقدمة المخرِّج



احلمد هلل الواحد األحد، الفرد الصمد، رافع السامء بل عمد، الذي طحى األرض 
ومهد، وخلق اخللق بل رشيك وال سند، وأخذ عليهم امليثاق والعهد، عىل توحيده وأال 
ُيرشك معه أحد، أرس�ل إليهم رس�ًل فكلهم وعد وأوعد، ففاز بالفلح من آمن ووَحد، 
وخاب وخرس من كفر وجحد، ختم الرسالة بأفضل رسله حممد، وأنزل عليه أعظم كتبه 
وس�امه فيه أمحد، صلوات ريب وس�لمه عىل خري من ركع وس�جد، وح�ج وصام وعبد، 

وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا عدد ما روى كل راو وأسند.

أما بعد:
فه�ذا ثب�ت »نظم الِعْقد برتتيب أس�انيد ش�يخنا الس�ْعد« لس�امحة ش�يخنا العلمة 

عد -. املحدث: عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد، - أدام اهلل له املجد والسَّ

تلبي�ة ملن ال أس�تطيع لطلبه الرد، من األصحاب واملش�ايخ من أه�ل العلم واجِلد، 
لينتظم الراوي منهم يف سلسلة الِعقد، ويفوز بإكليل املجد.

فاس�تخرت اهلل قب�ل اإلقبال وَبعد، وعرضت الفكرة عىل ش�يخنا الس�عد، فرحب 
. فان�رشح صدري، وأقبل�ُت ع�ىل ريب طالًبا منه الع�وَن والعمل  وريض وب�ادر ب�كل ُودٍّ

املسدد.

فذكرت فيه ما وقع لشيخنا من السند، كالكتب الستة واملوطأ واملسند، وغريها من 
ر والزبرجد، رواها ش�يخنا عن أكثر من مخسني ُمسنِد،  الكتب واملؤلفات التي حوت الدُّ
م�ن احلجاز مكة واملدين�ة واليمن والعراق ونجد، واملغرب والش�ام وم�رص وبلد اهلند 
�ند، بسلس�لة متصلة رجاهلا يف العلم كالكواكب تتوقَّد، س�اطعة ترامجهم كس�بائك  والسِّ



مقدمة8

العس�جد، ومجعنا فيه األس�انيد فكانت كباقة الورد، ليسهل عىل الراوي فيها نيل الشهد، 
متوسًطا فيه بني الِقرص والرسد؛ تبرصة للمبتدي وتذكرة للُمجد.

واهلل أس�أل أن يبارك يف عمر ش�يخنا الس�عد، ويقر عينه يف الرزق واألهل والولد، 
وأن يمتعه وأهله وذريته بس�لمة الدين واجلس�د، وأن يغفر له ووالديه وأمواته ومن قرأ 

َن أمد األمد. وأمَّ

 هذا والبد أن أش�كر أصحابنا من أهل الفضل والود، واهلمة واجلد: الش�يخ هيثم 
ابن حممود آل مخيس، والش�يخ د. عبد اهلل بن عمر طاهر فكل منهام نصح ووجه وأس�هم 

وأرشد. 

وهذا مبلغ ال�ُجهد، واهلل من وراء القصد، ونس�أله القبول ال الرد، فإنه n إليه  
املرد، وعليه التوكل واملستند، وله التعظيم واحلمد، وأزكى صلته وسلمه عىل نبينا أبد 

األبد، وعدد ما غرد البلبل وأنشد.

كتبه
خمرج الثبت

أمحد بن عبد الرزاق بن حممد آل إبراهيم العنقري
مساء اجلمعة 14 من شهر اهلل احملرم 1436هـ

يف رياض جند



قصيدة »َسعدنا«
بقلم صاحبنا فضيلة الشيخ األديب
هيثم بن محمود بن خميس 5

ـــا سعَدنا ـــَن ـــْي َأَت ــا  َلـــــمَّ ســعــَدنــا  فأجابنايـــا  بــهــمــة  احلـــديـــث  نـــــروي 
واهلناشــــيــــخ جـــلـــيـــل عـــــــامل وحمــــــدث الـــنـــضـــارة  جتـــد  وبـــوجـــهـــه 
مرًحبا أهـــــاًل  يــلــقــاك  املنىوُمـــرحـــبـــا  نـــلـــت  نــــــــازاًل  ـــــك  رب حــــيــــاك 
َشْأُنُه  اجلــواهــَر  حيــوي  بـــســـتـــاُن ِعــــْلــــٍم حــــاِفــــاًل وُمـــَزيَّـــَنـــاومبجلس 
ـــِه آسناومثـــــــاُره تـــدُنـــو ِلــــَبــــاِســــِط َكـــفِّ ال  هــانــئــا  يــقــطــر  والـــغـــيـــث 
أغصاُنه ــــا  ــــوِرًق ُم يــنــمــو  متحصًناوالـــنـــبـــُت  مثـــــــاِره  جـــــُي  وحيـــــني 
لنباته ــــا  ســــاقــــًي جيـــــــزي  ــــه واألجـــفـــنـــاواهلل  وُيـــــِقـــــرُّ أنـــفـــســـنـــا ب
أينعت قــــد  مثــــــاره  حـــصـــاد  وأمكناهـــــذا  احلــديــث  ســر  لـمن  ثبتا 
ــــــي حمــــرر ــــــع ثـــبـــت احملــــــدث ســـعـــدنـــا فـــأفـــادنـــافــــالــــعــــنــــقــــري األمل
ــفــوائــد واهلـــدی وأحسنافــيــه الـــرتاجـــم وال أراد  ــمــن  لـــ ــو  ــعــل ال ــه  فــي
وأتقنافــــاهلل جيــــزي أمحـــــدا عـــن مجعه أفـــــاد  وقــــد  أجــــــاد   فــلــقــد 
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الترجمة

1- اسم الشيخ ونسبه.

2- مولده ونشأته.

3- دراسته العلمية.

4- شيوخه يف الرواية.

5- شيوخه يف الرواية.

6- نتاجه العلمي.

7- رشوح الكتب.

8- تقديامته للمؤلفات.

  



11 برتتيب أسانيد السْعد

ترجمة الشيخ

اسمه ونسبه:

ه�و فضيلة الش�يخ العلم�ة املحدث: أبو عب�د الرمحن عبد اهلل بن عب�د الرمحن بن 
حممد آل سعد من فخذ املوهة من قبيلة مطري.

 مولده ونشأته:

ول�د ش�يخنا يف مدين�ة الزب�ري س�نة )1381ه��( ودرس يف النجاة ملدة س�نتني؛ ثم 
رجعت أرسة الشيخ عبد اهلل إىل نجد موطنهم األصيل واستقروا يف مدينة الرياض.

ودرس فيها ش�يخنا باقي مراحل التعليم، ودرس يف بداية األمر يف املرحلة الثانوية 
قس�م العلوم الطبيعية؛ ثم حبب إليه دراس�ة العلوم الرشعية، فانتقل يف الس�نة الثالثة إىل 
املعه�د العلم�ي، وبعد أن أهني الدراس�ة فيه التح�ق بجامعة اإلمام بكلي�ة أصول الدين 

»قسم السنة« وقد خترج فيها.

ه�ذا، ولق�د هاجر أهل نج�د إىل مدينة الزب�ري عدة هجرات؛ ألجل أمور سياس�ية 
واقتصادية، واستقروا فيها، وحكمها أهل نجد، وقامت هلم فيها إمارة، وممن هاجر إليها 
جد الشيخ وهو حممد بن سعد من منطقة السدير سنة 1291ه� تقريًبا، وأنجب فيها والد 

الشيخ عبد الرمحن رمحهام اهلل رمحة واسعة.
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شيوخ الدراية

تتلمذ ش�يخنا عبد اهلل عىل مجع من العلامء الكبار، وهذا  ذكر أسامء بعضهم حسب 
تاريخ الوفاة.

:V )1- الشيخ عبد اهلل بن حميد )1329هـ - 1402هـ

حرض الش�يخ دروسه قبيل وفاته بنحو س�نة ونصف تقريًبا عام 1401ه�، وكانت 
دروسه تعقد يف املساء بعد صلة املغرب، وقال شيخنا: وكان ممن حيرض حلقة ابن محيد: 
الشيخ/عبد العزيز الراجحي 5 يقرأ عليه يف كتاب »الكايف« مساء الثلثاء، وكان 
ممن يقرأ عليه أيًضا الش�يخ/ عبد اهلل بن محود التوجيري، والش�يخ/عبد العزيز القاس�م، 
وكان الش�يخ/عبد العزيز بن عبد اهلل آل الش�يخ - مفتي الديار احلايل - حيرض الدروس 

أحياًنا عند ابن محيد V وغريهم.

:V )2- الشيخ عبد اهلل بن محمد بن أحمد الدويش )1373هـ - 1409هـ

قرأ عليه الش�يخ يس�رًيا إّبان إقامته يف ُعنيزة ملدة أس�بوعني تقريًبا، من كتاب »سنن 

 

أيب داود« وكان برفقت�ه الش�يخ: عب�د الس�لم ب�ن برج�س العبد الكري�م V، وكان 
 يق�رأ علي�ه من »اجلامع الكبري« أليب عيس�ى الرتمذي، وكان معهام الش�يخ/ س�لطان بن 

عبد املحسن اخلميس.

3- الشـــيخ صالح بن علي بن ســـليمان آل ناصر )1345هـ - 1406هـ( من أهالي 

:V مدينة ُعنيزة

حرض له الشيخ يف الفقه؛ وكانت فرتة يسرية بعد صلة العشاء.
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4- الشيخ عبد العزيز بن علي المساعد )1346 - ت 1411هـ( من أهل مدينة 

:V ُعنيزة

حرض الشيخ  دروسه يف مدينة ُعنيزة فرتة، وكانت ليست بالطويلة.

:V )5- الشيخ حمود بن عبد اهلل التويجري )1334 هـ - 1413هـ

تردد عليه الشيخ واستفاد منه، وسمع منه احلديث املسلسل باألولية برشطه مسنًدا، 
وأجازه بثبته املوسوم »إحتاف النبلء بالرواية عن األعلم الفضلء«.

:V )6- الشيخ عبد الرزاق العفيفي )1325هـ - 1415هـ

تردد عليه الش�يخ يف آخر حياته، يف منزله يس�أله ويس�تفيد منه، وقرأ عليه شيًئا من 
بحٍث كان قد كتبه يف البسملة.

:V )7- الشيخ إسماعيل بن محمد األنصاري )1340هـ - 1417هـ

 الزم�ه الش�يخ واس�تفاد منه كث�رًيا يف احلديث وغريه، وقد كان الش�يخ إس�امعيل 
حريًصا عىل وقته؛ ولذلك كان َيْقرأ بعض بحوثه عىل من يأيت عنده أحياًنا، وقد قرأ عليه 
الش�يخ عب�د اهلل: األوائل الس�نبلية، وأجازه يف احلديث، وبكل ما يص�ح له روايته، ومن 
تواضعه - رمحة اهلل عليه - أّنه ألحَّ عىل الش�يخ عبد اهلل أن جييزه بمروياته فأجازه، وكان 

يقول لشيخنا: كنت أخشى أن أموت قبل أن جتيزين.

:V )1418 - 8- الشيخ حماد بن محمد األنصاري )1343هـ

زاره يف املدينة، واس�تفاد منه، وسمع منه احلديث املسلسل باألولية برشطه مسنًدا، 
وقد أجازه يف احلديث وبكل ما يصح له روايته.
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:V )9- الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )1330هـ - 1420هـ

حرض الشيخ دروس الشيخ ابن باز التي كانت ُتعقد يف اجلامع الكبري، وكانت بعد 
صلة الصبح، وبعد صلة املغرب، وكان شيخنا يف ذلك الوقت يف هناية السنة الثانية من 

املرحلة الثانوية، أو يف املعهد يف الثالث الثانوي.

وق�ال ش�يخنا: ق�د ح�رضت كثرًيا من جمالس ش�يخنا الش�يخ عب�د العزي�ز بن باز 
V وكان منه�ا جمال�س صحي�ح البخ�اري، وس�نن أيب داود، واس�تفدت كث�رًيا من 
 جمالس�ه، وتعلم�ت يف جملس�ه ع�دة عل�وم، وم�ن ذل�ك احلك�م ع�ىل األحادي�ث وع�ىل 

الرجال. اه�.

:V )10- الشيخ محمد بن صالح العثيمين )1347هـ - 1421هـ

رحل إليه الش�يخ عبد اهلل يف ُعنيزة يف اإلجازة الطويلة، وأقام يف الس�كن الذي قد 
هيئ لطلبة العلم، وكان عدد الطلبة يف السكن ذلك الوقت قليًل، ثم كثروا فيام بعد، وقد 

صحب الشيخ عبد اهلل الشيخ ابن عثيمني إىل مكة.

وقال لنا شيخنا السعد: إن شيخه ابن عثيمني أوصاه أن يقيم درًسا يف التفسري.

:V )11- الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن البسام )1346هـ - 1423هـ

درس علي�ه الش�يخ عبد اهلل يس�رًيا يف الفق�ه يف كت�اب »رشح الزركيش عىل خمترص 
 اخلرقي«، ويف أول كتاب »القواعد« البن رجب، وكان معه عدد من اإلخوة منهم: خالد 
اب�ن صالح الس�ويح، وعبد اهلل بن حمم�د الدهييش، وعبد املجيد الوهيب�ي، وعبد املجيد 

العجلن.

.V وقد كان هذا الدرس بطلٍب من الشيخ، فوافق الشيخ عبد اهلل البسام
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:V )12- الشيخ عبد اهلل بن حسن القعود )1343هـ - 1426هـ

تردد الش�يخ: عليه كثرًيا، يس�أله ويس�تفيد منه، ويتباحث معه يف املسائل والقضايا 
العلمية الدقيقة.

:V )13- الشيخ فهد بن ُحمّين الفهد )1349هـ - 1428هـ

حرض الش�يخ دروس الش�يخ فهد يف منزله بحي البطحاء، وكان ُيقرأ عليه »تيس�ري 
 العزي�ز احلميد« و»صحيح اإلمام مس�لم«، وممن كان حيرض جملس الش�يخ فهد: الش�يخ 
عبد اهلل اخللف أحياًنا، والشيخ سعد الربيك، والشيخ حممد الشعلن وغريهم، وكان هذا 
عام 1401ه� تقريًبا، وكان الش�يخ يف ذلك الوقت يف الس�نة الثانية من املرحلة الثانوية، 

وكان الشيخ فهد هو من أوائل شيوخ الشيخ.

:V )14- الشيخ عبد العزيز المسند )1353هـ - 1428هـ

درس عليه الشيخ شيًئا يسرًيا يف النحو.

:V )15- الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن الجبرين )1352هـ - 1430هـ

فقد حرض الشيخ جمالسه ودروسه، وقرأ عليه يسرًيا.

وقال يل ش�يخنا عبد اهلل مرة: إن الش�يخ عبد اهلل بن جربين أرسل له ورقة فيها عدة 
أحاديث يسأله عن أحكامها – وعّقب شيخنا قائًل: وهذا من تواضع شيخنا ابن جربين 

.- V

:V )16- الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن الغديان )1345هـ - 1431هـ

درس عليه الشيخ يف كتاب »القواعد« البن رجب، وكتاب »املوافقات« للشاطبي، 
وكت�اب »الف�روق« للقرايف، وكتاب »أصول الفقه« البن مفلح، والش�يخ ابن غديان من 

.V كبار علامء األصول يف وقته
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:V )17- الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل )1335هـ - 1432هـ

درس عليه الش�يخ يف الفقه وأصوله ما تيرس من كتاب »الروض املربع«، و»خمترص 
الروضة«، وحرض له كثرًيا، وسمع عليه أوائل الكتب الستة، وبعض املجالس من مسند 
اإلمام أمحد، ومن تواضع الش�يخ ابن عقيل V أن طلب من ش�يخنا اإلجازة متدبًجا 
معه، وكام طلب منه أن يقدم لكتاب قام فيه أحد طلب الش�يخ ابن عقيل، وهو الش�يخ: 
صال�ح العصيم�ي ب� »انتخ�اب أربعني حديًث�ا من عوايل مس�ند أمحد برواية الش�يخ ابن 

عقيل«.

وقال يل صاحبنا الشيخ هيثم بن حممود مخيس: سمعت الشيخ العلمة عبد اهلل ابن 
عقيل يقول لشيخنا عبد اهلل السعد: أنت شيخ الشيوخ. 

18- الشـــيخ عبد الرحمن بن ناصر البـــراك )المولود 1352هـ( حفظه اهلل 
ورعاه:

حرض الش�يخ دروس�ه فرتة، وكانت يف التوحيد، والنحو، وكان يقرأ عليه الش�يخ 
سلطاُن بن عبد املحسن اخلميس.

19- الشـــيخ محمد بن عمـــر العقيل، أبو عبد الرحمـــن الظاهري )المولود 
1357هــ( حفظه اهلل ورعاه:

حرض الش�يخ بعض دروس�ه يف »صحيح البخاري«، وكان يرتدد عليه، وقد أجازه 
بكل ما يصح له روايته.

20- الشيخ ســـيد محمد ساداتي الشـــنقيطي )المولود 1361هـ( حفظه اهلل 
وشفاه:

قرأ عليه الش�يخ القرآن الكريم من س�ورة الفاحتة إىل س�ورة النس�اء، واس�تفاد منه 
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 يف املخ�ارج والتجوي�د، وكان الش�يخ س�يد حممد س�ادايت حي�رض بعض دروس ش�يخنا 
السعد.

وقال يل ش�يخنا س�يد غري مرة: الش�يخ عبد اهلل الس�عد أنا ش�يخه يف القرآن، وهو 
شيخي يف احلديث وعلومه.

:V )21- الشيخ حسن الحفظي )المولود 1368هـ

قرأ عليه الشيخ يف النحو يف كتاب »قطر الندى«، وكان معه عدد من اإلخوة منهم: 
سلطان بن فهد الطبييش، وهشام بن عبد العزيز احلّلف وغريهم، وقد كان هذا الدرس 

بطلٍب من الشيخ، فوافق الشيخ حسن احلفظي جزاه اهلل خرًيا.

22- الشيخ عبد اهلل بن حمد الجاللي حفظه اهلل ورعاه:

حرض الشيخ دروسه فرتة يسرية يف التفسري عندما كان يف القصيم.
وقد درس الش�يخ عىل عدٍد من املشايخ يف املعهد العلمي، ويف جامعة اإلمام حممد 

 

ابن سعود، فمن الذين كانوا يف املعهد.

23- الشيخ عبد اهلل بن عبد الرحمن التويجري حفظه اهلل ورعاه:

َدّرس الشيخ يف األصول ويف علوم القرآن الكريم.

24- الشيخ محمد العلي البراك حفظه اهلل ورعاه:

َدّرس الشيخ يف التفسري.

25- الشيخ عبد العزيز بن سعد التخيفي حفظه اهلل ورعاه:

َدّرس الشيخ يف احلديث، وقد تردد عليه يف منزله، واستفاد منه جزاه اهلل خرًيا.

وقال يل شيخنا: إن الشيخ التخيفي كان من أهل احلديث، وكان ممن يقدرون لعلامء 
احلديث املتقدمني قدرهم.
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26- الشيخ أحمد بن عبد الكريم معبد حفظه اهلل ورعاه:

َدّرس الشيخ يف احلديث وعلومه، وأجاز الشيخ عبد اهلل إجازة عامة، وغريهم.
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شيوخ الرواية
روى الشيخ عبد اهلل عن مجع من املشايخ املسندين منهم:

1- الشـــيخ حمـــود بن عبـــد اهلل بن حمـــود التويجري )1334هــــ - 1413هـ( 

:V

سمع منه الشيخ احلديث املسلسل باألولية برشطه مسنًدا يف منزله بالرياض، ثم أجازه 
بثبته املوسوم: »إحتاف النبلء بالرواية عن األعلم الفضلء« يف 1410/1/20ه�. 

وهو يروي عن:
) أ ( عب�د اهلل ب�ن عبد العزيز العنق�ري )ت 1373ه�(، وهو يروي عن مجع ذكروا 

يف ثبت التوجيري وغريه.

)ب( س�ليامن بن عبد الرمحن احلمدان )ت 1397ه��( وهو يروي عن مجع ذكروا 
يف ثبته وثبت التوجيري.

:V )2- الشيخ إسماعيل بن محمد بن ماحي األنصاري )1340هـ - 1417هـ

قرأ عليه الش�يخ »األوائل الس�نبلية« وغريها من رس�ائله وأبحاث�ه، فأجازه إجازة 
خاصة هبا، وإجازة بام صح له عامة يف )1412/8/19ه�(، ثم طلب الش�يخ إس�امعيل 
اإلج�ازة م�ن الش�يخ عب�د اهلل، وقد ألّح الش�يخ إس�امعيل عىل الش�يخ عب�د اهلل أن جييزه 
بمروياته فأجازه فتبدجا باإلجازة، وكان يقول الش�يخ إس�امعيل لش�يخنا الس�عد: كنُت 

أخشى أن أموت قبل أن جتيزين!.

وهو يروي عن مجع ذكروا يف ثبته »هدي الساري« منهم:
) أ ( فضل اهلل بن أمحد بن عيل اجليلين اهلندي.

)ب( عبد احلق اهلاشمي )ت: 1392ه�(. وغريمها.
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:V )3- الشيخ حماد بن محمد األنصاري )1343هـ - 1418هـ

زاره الش�يخ يف منزله باملدينة النبوية، وسمع منه احلديث املسلسل باألولية برشطه 
مس�نًدا، ثم كتب اإلج�ازة بخط يده V، وأجازه برواية ثب�ت »إحتاف األكابر لإلمام 
الش�وكاين« وثبت »قطف الثمر .. لصالح الفلين« وغريمها إجازة  بكل ما صح له عامة 

وكان ذلك صباح السبت املوافق )1411/12/24ه�(. 

والشيخ محاد يروي عن مجع منهم:
1- عمر بن محدان املحريس )ت: 1368ه�(.

2- عبد احلق اهلاشمي )ت: 1392ه�(.
3- قاسم بن عبد اجلبار الفرغاين األندجاين، سمع منه األولية.

4- حمم�د ب�ن إبراهيم آل الش�يخ )ت: 1389ه�( مفتي الديار، وهو يرو: عن س�عد بن 
عتيق، وعبد اهلل الَعنَْقري، وعبد الستار الدهلوي، وعبد احلق اهلاشمي وغريهم.

5- أبو بكر التمبكتي.
6- خاله املقرئ حممد أمحد بن تقي األنصاري ... وغريهم.

فائدة:

قال الشيخ عبد األول ابن العلمة محاد األنصاري V ما نصه:

س�معته يقول – أي والده العلمة محاد األنصاري - يف س�نة )1411ه�( يف ش�هر 
احلج للش�يخ عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد: ليس يل إجازة علمية من أحد من أهل نجد 
إال من الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ. اه�. ينظر يف كتاب »املجموع يف ترمجة العلمة 
 املحدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري« V. )ج 860/2 (. مجع الشيخ عبد األول 

ابن محاد األنصاري.
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ق�ال خمرج الثبت: وقد حدثني هبذه مش�افهة الش�يخ عب�د األول، وقلت له: كلم 
والدك�م الش�يخ مح�اد V كان قب�ل أن جيي�زه الش�يخ العلم�ة مح�ود التوجي�ري بعد 

)1411ه�(، فأقر بذلك.

:V )4- الشيخ عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل )1335هـ - 1432هـ

س�مع عليه الشيخ عبد اهلل أوائل الكتب الس�بعة، مع قراءة ما يقرب أربعني حديًثا 
م�ن مس�ند اإلمام أمحد يف جلس�ة خاصة بحضور الش�يخ هش�ام الس�عيد، وعبد احلميد 
الُعمري، واحلداد، وحرض ختم البخاري عليه، وبعض املجالس من مس�ند اإلمام أمحد، 
وكانت بقراءة الش�يخ عبد اهلل العبيد، وصال�ح العصيمي، وحممد زياد الُتكلة، وغريهم، 

وأجاز الشيخ بكل ما يصح له روايته غري مرة.

ثم طلب الشيخ ابن عقيل V من الشيخ اإلجازة فتدبجا مًعا يف اإلجازة.

وابن عقيل يروي عن مجع منهم:
) أ ( ع�يل ب�ن نارص أب�و وادي )ت 1361ه��( وهو عمدته وهو عن نذير حس�ني 

الدهلوي وغريه.

)ب( عبد احلق اهلاشمي )ت 1392ه�(.
)ت( عبد اهلل بن حممد القرعاوي )ت 1389ه�( ... وغريهم.

 5- الشـــيخ أحمـــد بن محمد بن محمـــد بن يحيي زبارة الحســـني الصنعاني 

:V ت: 1421هـ( مفتي اليمن(

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة من اليمن بجميع ما صح ل�ه عامة مرتني، إحدامها 
كانت يف )1410/7/24ه�(.
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وهو يروي عن مجع منهم:

) أ ( والده حممد زبارة
)ب( حسني الَعمري .. وغريمها.

:V )6- الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني )1335هـ - 1410هـ

زاره الش�يخ عب�د اهلل يف منزله بمكة املكرمة مرتني، وس�مع منه احلديث املسلس�ل 
. باألولية واملحبة وبعض املسلسلت معلقة، أي: دون ذكر اإلسناد كاملاً

ثم أجاز الش�يخ إجازة خاصة مناولة برواية بعض مؤلفاته منها: »النفحة املس�كية 
يف األس�انيد املتصلة باألوائل الس�نبلية«، و»األربع�ون البلدانية«، وكت�اب: »ورقات يف 
جمموعة املسلس�لت واألوائل واألسانيد العالية«، وثبت: »حسن الوفا إلخوان الصفا« 

ورواية: »األوائل السنبلية« وإجازة عامة بكل ما يصح له يف )1410/6/21ه�(.

والفاداين يروي عن مجع يزيد عددهم عىل األلف ذكرهم يف أثباته ورساالته.

:V ) 7- الشيخ عبد اهلل بن محمد  الصديق الغماري )1328هـ - 1413هـ

لقي�ه الش�يخ يف منزل الش�يخ الفاداين بمكة املكرمة وس�مع منه احلديث املسلس�ل 
باألولية »معلًقا« ثم أجازه إجازة عامة مكتوبة مناولة يف )1410/6/24ه�(.

والغماري يروي عن مجع منهم:
) أ ( والده حممد الصديق.

)ب( حممد دويدار الكفراوي )ت: 1361ه�(.
)ت( عمر املحريس ) ت: 1368ه�(.

)ث( عبد احلفيظ الفايس )ت: 1388ه�(.
)ج�( حممد إمام بن إبراهيم السقا )ت: 1354ه�(.
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)ح�( عبد الباقي األنصاري )ت: 1364ه�(.
)خ�( أمحد رافع الطهطاوي )ت: 1355ه�(.

) د ( عبد القادر بن توفيق الطرابليس )ت: 1369ه�(.
) ذ ( عبد احلي الكتاين )ت: 1382ه�(... وغريهم.

8- الشـــيخ أبو تراب علي بن عبد الحق بن عبد الواحد الهاشـــمي الظاهري 
:V )1343هـ - 1423هـ(

زاره الش�يخ يف منزله بجدة، واس�تجازه فأجازه إجازة عامة وكتب له اإلجازة عىل 
ثبت والده املوسوم ب�: »الثبت الصغري« وناوله إياه يف )1410/6/23ه�( . 

وأبو تراب يروي عن مجع منهم:
) أ ( والده عبد احلق اهلاشمي )ت: 1392ه�(.

)ب( عمر بن محدان املحريس  )ت: 1368ه�(.
)ت( عبد الستار الدهلوي ) ت: 1355ه�(.

)ث( حممد عبد التواب امللتاين.
)ج�( أمحد شاكر )ت: 1377ه�(.

)ح�( حممد حامد الفقي )ت: 1378ه�(.
)خ�( حممد هبجة البيطار )ت: 1396ه�(..... وغريهم.

:V )9- الشيخ عبد الفتاح بن حسين َراَوه المكي )1334 - 1425هـ

 زاره الشيخ بمكة فاستجازه، فأجازه إجازة عامة، وكتب له اإلجازة  يف ثبته املوسوم: 
»املصاعد الراوّية إىل األسانيد والكتب املرضية« وناوله إياه )1410/6/21ه�(.

وهو يروي عن مجع منهم: عمر املحريس، وعبد احلق اهلاشمي.. وغريمها.
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:V )10- الشيخ عبد القادر بن كرامة البخاري الرابغي )ت: 1420هـ

زاره الشيخ عبد اهلل وكان معه الشيخ صالح بن عبد اهلل العصيمي  يف منزله، وأحسن 
ضيافتهم، وأجازمها الشيخ إجازة عامة - وخاصة بمؤلفاته - يف )1410/6/24ه�(. 

وهو يروي عن مجع منهم: عمر املحريس، وعبد احلق اهلاشمي.. وغريمها.

:V )11- الشيخ محمد بن عبد اهلل الصومالي ثم المكي )ت: 1420هـ

زاره الش�يخ عب�د اهلل، وكان معه الش�يخ عب�د الرمحن بن صالح الذي�ب يف الرباط 
بمكة مرتني واس�تجازه، فأجازه بالثانية إجازة عامة، وهو يروي عن: سليامن بن محدان، 

.W وعبد احلق اهلاشمي

.»V ،وقال يل شيخنا السعد: »وكان عرًسا يف اإلجازة

:V 12- الشيخ محمد بن أحمد بن محمد التمبكتي المكي

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوبة م�ن مكة املكرم�ة، برواي�ة ثبت ش�يخه عبد احلق 
 اهلاش�مي املوس�وم ب� »الثب�ت الصغري« يف )1412/2/4ه�(. وكانت بواس�طة الش�يخ 

عبد األول بن محاد األنصاري.

:V 13- الشيخ الكوثري بن الزمزمي بن محمد األمين األنصاري

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوبة م�ن مكة املكرم�ة، برواي�ة ثبت ش�يخه عبد احلق 
 اهلاش�مي املوس�وم ب� »الثب�ت الصغري« يف )1412/2/5ه�(. وكانت بواس�طة الش�يخ 

عبد األول بن محاد األنصاري.

:V 14- الشيخ محمد الحبيب الشريف

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوبة م�ن مكة املكرم�ة، برواي�ة ثبت ش�يخه عبد احلق 
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 اهلاش�مي املوس�وم ب� »الثب�ت الصغري« يف )1412/2/5ه�(. وكانت بواس�طة الش�يخ 
عبد األول بن محاد األنصاري.

:V 15- الشيخ محمد بن الحسن الهاشمي

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة من مكة املكرمة، بالرواية عن الش�يخني سليامن بن 
عبد الرمحن احلمدان وعبد احلق اهلاشمي يف )1412/2/5ه�(. وكانت بواسطة الشيخ 

عبد األول بن محاد األنصاري.

16- الشيخ عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أبي بكر المال األحسائي )1323هـ 
:V )1415هـ -

أج�از الش�يخ اس�تجازة بجميع ما يصح ل�ه عام�ة، يف )1414/5/6ه�(، وكات 
بواسطة الشيخ صالح بن عبد اهلل العصيمي.

واملال يروي عن مجع من أبرزهم:
) أ ( والده عبد اهلل ابن أيب بكر املل األحسائي.

)ب( هباء الدين األفغاين ثم املكي )1231 - 1365ه�( وهو عن أبيه، عن مرتىض 
الزبيدي.

)ت( عبد الباقي األنصاري اهلندي )ت: 1364ه�(.
)ث( عمر بن محدان املحريس )ت: 1368ه�(.

)ج�( عبد احلي الكتاين )ت: 1382ه�(، وغريهم.

17- الشـــيخ محمـــد الشـــاذلي بن محمد الصـــادق النيفر التونســـي )1330 - 
:V )1418هـ

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة من تون�س بجميع ما يصح ل�ه، وكتب له احلديث 
املسلسل باألولية وكانت يف )1415/3/9ه�(.
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وهو يروي عن مجع من أبرزهم:

) أ ( والده حممد الصادق النيفر التونيس )ت: 1356ه�(.
)ب( عمر بن محدان املحِريس )ت: 1368ه�(.

)ت( عبد احلي الكتاين )ت: 1382ه�(.
)ث( حممد الطاهر بن عاشور )ت: 1393ه�( »صاحب التفسري«، وغريهم.

18- الشـــيخ عبـــد العزيز بن محمـــد الصديق الغماري )1338هــــ  - 1418هـ( 
:V

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوبة بخ�ط يده بجمي�ع ما يص�ح له عام�ة، وكانت يف 
)14/2/17ه�(.

والغماري يروي عن مجع منهم:

) أ ( أخويه أمحد )ت 1380ه�( وعبد اهلل )ت: 1313ه�(.
)ب( عمر املحريس )ت: 1368ه�(.

)ت( عبد الباقي األنصاري )ت: 1364ه�(.
)ث( عبد احلي الكتاين )ت: 1382ه�(، وغريهم.

 19- الش���يخ عبد ال���رؤوف بن نعمة اهلل الرحماني األث���ري )1324 تقريًبا - 
:V )ت: 1420هـ

مؤسس اجلامعة السلفية يف بنارس.

لقيه الش�يخ بمدينة الرياض واس�تجازه فأجازه مش�افهة وكتب ل�ه اإلجازة، وهو 
يروي عن الشيخ أمحد اهلل القريش )ت: 1362ه�( وهو عمدته.
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:V )20- الشيخ علي مراد الحموي ثم المدني الحنفي )1336هـ - 1421هـ

أجاز الشيخ استجازة مكتوبة بخط يده بجميع ما يصح له، وكانت يف املدينة النبوية 
)1415/1/28ه�( بواسطة الشيخ عبد األول بن محاد األنصاري.

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( عم والده الشيخ أمحد سليم املراد )ت 1379ه�(.

)ب( الشيخ حممد راغب الطباخ احللبي )ت 1370ه�(.
)ت( الش�يخ حممد العريب بن حممد امله�دي العزوزي اإلدرييس املغريب ثم البريويت 

)ت: 1382ه�(.
)ث( الشيخ عبد القادر الشلبي الطرابليس ثم املدين )ت: 1369ه�(.

)ج�( الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي )ت: 1402(.
)ح�( الشيخ حممد شفيع مفتي باكستان )ت: 1396ه�(.

)خ�( الشيخ عبد احلي الكتاين )ت: 1382ه�(.

:V )21- الشيخ حسين بن أحمد عسيران البيروتي )1329هـ - 1426هـ

أجاز الش�يخ استجازة مكتوبة من بريوت بجميع مروياته وما حوته أثبات مشاخيه 
يوس�ف النبهاين )ت: 1350ه��(، وحممد العريب الع�زوزي )ت: 1382ه�(، وعبد اهلل 

الغامري )ت: 1413ه�(، وكانت يف )1415/2/11ه�( .

:V )22- الشيخ عبد اهلل بن محسن الناخبي )1317هـ - 1428هـ

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوب�ة من ُج�دة، بجمي�ع ما يصح ل�ه عام�ة وكانت يف 
)1427/1/22ه�( .
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وه�و ي�روي عن مجع منه�م: عبد اهلل بن عم�ر الش�اطري )ت: 1361ه�(، وعمر 
املحريس )ت: 1368ه�(، وعلوي بن عبد الرمحن املش�هور )ت: 1341ه�( - وهو من 

عوايل شيوخه رواية من طريق أهل اليمن، وغريهم. 

23- الشـــيخ محمد بن إســـماعيل بن محمـــد العمراني الصنعانـــي )المولود 

1340هـ(5:

أجاز الش�يخ إجازة مكتوبة بخط يده من صنعاء بجميع ما يصح له، غري مرة منها  
يف ربيع الثاين عام )1417ه�(. وكانت بواسطة الشيخ عبد املحسن العسكر.

والشيخ العمراني يروي عن مجع من أبرزهم:
) أ ( عبد الواسع بن حييى الواسعي: )1295ه� - 1379ه�(.

)ب( عب�د اهلل ب�ن عب�د الرمح�ن ب�ن عب�د اهلل بن ُح�مي�د الصنع�اين »املت�ويف بعد: 
1390ه�(.

)ت( عب�د اهلل ب�ن عب�د الكري�م ب�ن حمم�د ب�ن أمح�د ال�ِج�رايف: )1319ه�� - 
1397ه�(.

)ث( قاس�م بن إبراهيم بن أمح�د بن إبراهيم بن إس�حاق الصنعاين: )1313ه� - 
1406ه�( وغريهم.

24- الشـــيخ عبد الرحمن بن ســـعد العياف الدوســـري الودعانـــي )المولود 

1343هـ(5:

زاره الشيخ يف منزله بالطائف، وأجازه إجازة عامة بام حواه ثبته املوسوم ب� »إحتاف 
املري�د بع�ايل األس�انيد« يف )1419/4/7ه�(. وهو يروي عن س�ليامن ب�ن عبد الرمحن 

احلمدان )ت: 1397ه�( وهو عمدته بالرواية.
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ويف هذا اللقاء طلب الشيخ عبد الرمحن اإلجازة من الشيخ عبد اهلل فأجازه، فتدبجا 
مًعا باإلجازة.

25- الشـــيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن سعيد الزهراني )المولود 1352هـ( 

:5

زاره الش�يخ يف منزله باملندق من قرى الباحة، وأجاز الشيخ غري مرة خاصة وعامة 
منها يف )1419/4/7ه�(. 

ويف ه�ذا اللق�اء طلب الش�يخ عب�د العزي�ز الزهراين اإلج�ازة من الش�يخ عبد اهلل 
فأجازه، فتدبجا مًعا باإلجازة.

وزاره الش�يخ مرة أخرى وقرؤوا عليه أوائل كتاب »التوحيد« البن خزيمة، وكان 
القارئ الش�يخ عيل بن سعيد الغامدي، ومعهام الشيخ عيل بن مفرح الزهراين وكتب هلم 

اإلجازة اخلاصة والعامة.

والش�يخ عب�د العزي�ز يروي ع�ن س�ليامن احلم�دان )ت 1397ه��(، وعبد احلق 
اهلاشمي )ت: 1392ه�(. وغريمها.

26- الشـــيخ محمد بن عمـــر العقيل، أبو عبد الرحمـــن الظاهري )المولود 

1359هـ(5:

حرض الشيخ بعض دروسه يف »صحيح البخاري« بمدينة الرياض، ثم أجازه إجازة 
خاصة بمؤلفاته، وإجازة عامة بكل ما يصح له مناولة  يف )14124/8/11ه�(.

وهو يروي عن مجع منهم: عبد احلق اهلاشمي )ت: 1392ه�( وهو عمدته.

:V )1434 – 1355( 27- الشيخ صبحي بن جاسم البدري السامرائي

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوب�ة بجميع م�ا صح له عام�ة غري م�رة، يف )2/25/ 
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 1434ه��( بواس�طة الش�يخ عبد اهلل بن عم�ر طاهر، ومرة بواس�طة خم�رج الثبت: أمحد 
آل إبراهيم العنقري.

والشيخ صبحي يروي عن مجع منهم:
) أ ( عب�د الكريم الش�يخيل الش�هري ب�أيب الصاعقة )1285ه�� - 1379ه�( وهو 

عمدته.
)ب( حبيب الرمحن األعظمي )ت: 1412ه�(.

)ت( عبيد اهلل بن عبد السلم الرمحاين املباركفوري )ت: 1414ه�(.
)ث( بديع الدين الراشدي السندي )ت: 1416ه�(، وغريهم.

28- الشيخ محمد بن األمين بوخبزة التطواني )المولود 1351هـ(5:

أج�از الش�يخ مش�افهة عرب اهلاتف ثم اس�تجازة مكتوب�ة بجميع ما ص�ح له عامة، 
وباحلدي�ث املسلس�ل باألولي�ة مكاتب�ة، غري م�رة منه�ا يف )23/ذي احلجة/1433ه�( 

والثانية يف )29 /4 /1434ه�( بواسطة خمرج الثبت.

والشيخ بوخبزة يروي عن مجع منهم:

) أ ( أمحد بن الصديق الغامري )1320ه� - 1380ه�(.
)ب( عبد احلي الكتاين )1382ه�(.

)ت( عبد احلفيظ بن حممد الطاهر الفهري الفايس )ت: 1383(.
)ث( حممد الطاهر بن عاشور التونيس صاحب التفسري )1393ه�(. وغريهم.

29- الشـــيخ يحيـــى بـــن عثمان المـــدرس المكـــي المولود فـــي )1354هـ( 

:5

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة يف ثبته املوسوم ب� »النجم البادي« من مكة املكرمة، 
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بجميع ما صح له عامة، يف )16/شوال/1436ه��( بواسطة الشيخ نبيل بن أيب القاسم 
السبكي.

والشيخ حييى يروي عن مجع منهم:
) أ ( سليامن بن عبد الرمحن احلمدان )ت: 1397ه�(.

)ب( عبد احلق اهلاشمي )ت: 1392ه�(.
)ت( أبو سعيد حممد عبد اهلل اللكنوي )ت: 1400ه�(. وغريهم.

30- الشـــيخ عبد الرحمن بن عبـــد الحي الكتاني المولـــود في )1338هـ( 

:5

اس�تضافه الش�يخ عبد اهلل يف منزله بالرياض عندما قدم عليها الش�يخ عبد الرمحن 
إلس�امع صحيح البخاري فيها وس�مع منه احلديث املسلس�ل باألولية برشطه مسنًدا، ثم 
أج�از الش�يخ، وأوالده - عبد الرمحن، وس�ارة، وأمحد، - إجازة عام�ة مكتوبة مناولة يف 

)7/26 /1432ه�(.

بحضور الشيخ عبد الشكور األركاين، والشيخ غلم اهلل رمحتي، وعدد من املشايخ 
واألخوة الفضلء.

والشيخ عبد الرمحن يروي عن مجع منهم:
) أ ( وال�ده الش�يخ عب�د احل�ي )1382ه��( وه�و عمدت�ه يف س�امع كت�ب الس�نة 

وغريها.
)ب( حممد بن جعفر الكتاين )1345ه�(.

)ت( بدر الدين احلسني الدمشقي )1267ه� - 1354ه�(.
)ث( حممد إمام بن إبراهيم السقا املرصي )1354ه�(.
)ج�( عبد الستار الصديقي الدهلوي )ت: 1355ه�(.
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)ح�( حممد الطاهر بن عاشور التونيس صاحب التفسري )1393ه�(.
)خ�( أمة اهلل بنت عبد الغني الدهلوية )ت: 1357ه�(.

) د ( حمم�د إدري�س ب�ن حمم�د امله�دي ب�ن حمم�د بن ع�يل الس�نويس، مل�ك ليبيا 
)1402ه�(، وغريهم.

31- الش���يخ عبد الش���كور  بن هاش���م بن فياض المظاهري األركاني ثم 

:V )المكي )1346هـ - 1433هـ

اس�تضافه الش�يخ عبد اهلل يف منزله بالرياض عندما قدم عليها الشيخ عبد الشكور 
إلس�امع صحيح البخاري فيها وسمع عليه احلديث املسلسل باألولية برشطه مسنًدا، ثم 
أجاز الشيخ، وأوالده، إجازة عامة مكتوبة مناولة يف )7/26 /1432ه�( وأجاز الشيخ 

وأوالده بعد ذلك يف استدعاء أيًضا.

وقد حرض املجلس الشيخ: عبد الرمحن الكتاين، والشيخ غلم اهلل رمحتي وعدد من 
املشايخ واألخوة الفضلء.

والشيخ عبد الشكور يروي عن مجع منهم:
) أ ( حممد زكريا الكاندهلوي )1315ه� – 1402ه�(.

)ب( أسعد اهلل املظاهري مدير اجلامعة مظاهر العلوم بسهارنفور.
)ت( سعيد أمحد اهلندي - املفتي -.

)ث( منظور أمحد املظاهري السهارنفوري.
)ج�( أمري أمحد املظاهر.

)ح�( أكرب عيل املظاهري، وغريهم.
وكلهم يرون عن خليل بن أمحد السهارنفوري بأسانيده املعروفة.
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32- الشيخ محمود بن أحمد ميرة الحلبي )المولود 1348هـ(5:

زاره الش�يخ عب�د اهلل يف منزل�ه بمدين�ة الري�اض، وس�مع عليه احلديث املسلس�ل 
باألولية برشطه مس�نًدا، بقراءة صاحبنا الشيخ ُعمري بن حممد تيسري اجلنباز وسمع معهام 
صاحبنا الشيخ عبد اهلل بن عمر طاهر وأجاز الشيخ إجازة عامة وكتب اإلجازة عىل ثبت 
ش�يخه حممد راغب الطباخ املوس�وم ب� »األنوار اجللية يف خمترص األثبات احللبية«، وكان 

يف )20/مجادى اآلخرة 1433ه�(. 

والشيخ مرية يروي عن:
) أ ( حمم�د راغب الطباخ احللبي األثري )ت 1370ه�(، وهو عمدته وس�مع منه 

األولية وكثرًيا من الشامئل املحمدية »دراية ورواية« وغري ذلك.
)ب( عب�د الفت�اح أبو غدة س�مع عليه بع�ض املجالس من صحيح مس�لم »دراية 

ورواية«.

33- الشيخ جعفر بن محمد بن حسين السقاف )المولود 1336هـ(5:

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة، بجميع م�ا يصح له، وكان�ت يف )13 ربيع األول 
1427ه�(. بواسطة الشيخ نظر الفريايب.

والسقاف يروي عن مجع منهم:
1- حممد بن هادي السقاف )ت: 1382ه�(، وغريه.

34- الشيخ أحمد بن عبد اهلل الحازمي الضمدي )المولود 1341هـ(5:

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة من جي�زان من حمافظة ضامد بجمي�ع ما يصح له، 
وكانت يف )1433/10/6ه�( بواسطة الشيخ عبد اهلل اللغبي.
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وهو يروي عن مجع منهم:

) أ ( الشيخ القايض حييى بن موسى احلازمي.
)ب( الشيخ القايض عبد اهلل بن موسى احلازمي.

)ت( قايض احلرث الشيخ حممد عثامن قايض األسدي. 
)ث( قايض بني مالك الشيخ حممد إبراهيم احلازمي.. وغريهم.

35- الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي )المولود 1357هـ(5: 

زاره الش�يخ يف منزل�ه بمكة واس�تجازه، فأجازه بكل ما يصح له غ�ري مرة، وأيًضا 
أجازه باملد النبوي، املنقوش عليه س�نده، وس�مع عليه كتاب »الطهارة« كامًل من جامع 

الرتمذي.

وهو يروي عن مجع منهم: والده عبد احلق اهلاشمي وهو عمدته.

36- الشيخ معوض عوض إبراهيم األزهري )المولود 1330هـ( 5:

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة، بجميع ما يصح له، وكانت يف )1434/6/6ه�( 
بواسطة صاحبنا الشيخ صلح الدين الشامي.

ْن�َكُلوين )ت: 1359ه�(  وهو يروي عن شيخه أيب احلسن عيل احلسني األزهري الزَّ
وهو عمدته، والزنكلوين يروي عن عدة منهم: الشيخ حسن بن حممد العدوي، والشيخ 

إبراهيم السقا وغريمها.

 37- الشـــيخ يوســـف بن محمود العتوم الجرشـــي األرُدني )1307 تقريًبا هـ - 

:V )ت: 1434هـ

أجاز الشيخ استجازة من األردن بجميع ما صح له عامة يف بواسطة صاحبنا الشيخ 
يوسف آل علوي.
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والعتوم يروي عن مجع منهم:

) أ ( بدر الدين احلسني الدمشقي )1267ه� - 1354ه�(.
)ب( عيل بن عبد الغني الدقر الدمشقي )1294ه� - 1362ه��(.

38- الشيخ علي بن أحمد بن المحمد أبو العيش األردني )1330هـ - 1435هـ( 

:V

أجاز الش�يخ اس�تجازة م�ن األردن بجميع ما صح له عام�ة يف رجب )1435ه�(  
بواسطة الشيخ يوسف آل علوي.

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( بدر الدين احلسني الدمشقي )1267ه� - 1354ه�(.

)ب( عيل بن عبد الغني الدقر الدمشقي )1294ه� - 1362ه�(.

39- الشيخ محمد بن عبد اهلل آل َفْرهود الحلبي ثم الحائلي األثري )1349هـ 

:V )1434هـ -

أجاز الش�يخ اس�تجازة بجميع ما صح له إجازة عامة وباحلديث املسلسل باألولية 
مكاتبة.

وه�و يروي عن ش�يخه حممد راغ�ب الطباخ وهو عمدته، وقد س�مع منه احلديث 
املسلسل باألولية، وكان يف )1434/8/16ه�( بواسطة خمرج الثبت.

فائدة:

ا بدينه من عصابة  وق�د هاجر الش�يخ الفرهود إىل مدينة حائل ش�ال اململكة، ف�ارًّ
حاف�ظ األس�د، واس�تقر يف مدينة حائ�ل أكثر من ربع ق�رن، ونفع اهلل ب�ه يف تلك البلد، 
وه�و صاحب س�نة، ونضارة وجه، ووقار وس�كينة، وامت�از بتدريس الق�رآن وعلومه، 
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ول�ه م�ن الولد: ول�دان وبنتان، وتويف أول يوم من عيد الفطر اخلميس من ش�هر ش�وال 
)1434ه�(. 

ر أحمد بن قاســـم اليقيني اليمانـــي )1322هـ تقريًبا ...(  40- الشـــيخ المعَمّ

:5

أجاز الشيخ استجازة مكتوبة بجميع ما صح له عامة، غري مرة منها يف )17 رجب 
1433ه��( بقاع�ة النموذجية بالرياض يف أثناء س�امع الصحيح�ني واملوطأ وغريهم، تم 

ذلك بواسطة خمرج الثبت.

وهو يروي عن مجع منهم:

) أ ( حممد بن عبد الرمحن بن احلسن بن عبد الباري األهدل )ت: 1352ه�( سمع 
عليه الصحيحني وغريمها، وهو عن جده، إجازة إن مل يكن س�امًعا عن الوجيه 

األهدل سامًعا.
)ب( حسني الزواك احلسني وهو عن إسامعيل الوشيل وغريه.

)ت( إس�امعيل بن عيل الوش�يل س�مع عليه الصحيحني وغريمها، وهو يروي عن 
عب�د الرمحن بن عب�د اهلل القديمي، عن عبد الرمحن بن عب�د اهلل ابن أيب الغيث 

األَْهَدل، عن الوجيه األَْهَدل متصلة القراءة والسامع للصحيحني.

41- الشـــيخ َحميد بن قاسم ابن عقيل الـُمليكي اليماني )المولود 1342هـ 

تقريًبا..( 5:

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوبة بجميع ما ص�ح له عام�ة يف )8/28 /1433ه�( 
بواسطة خمرج الثبت.
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وهو يروي عن مجع منهم: الشيخ حممد بن عيل بن تركي النجدي ثم املدين احلنبيل، 
ْبل بسندمها. وهو يروي عن أمحد بن إبراهيم بن عيسى، وحممد بن عبد الكريم الشِّ

42- الشـــيخ عبد العزيز بن إســـماعيل الوشـــاح اليمانـــي )المولود 1347هـ( 

:5

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوب�ة بجميع ما صح ل�ه عام�ة يف )1433/4/28ه�( 
بواسطة خمرج الثبت.

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( عبد اهلل القرعاوي )ت: 1389(. وهو عن أمحد اهلل القريش )ت: 1362ه�(  

بأسانيده.
)ب( حافظ بن أمحد احلكمي )ت: 1377ه�( وهو عن القرعاوي وهو عمدته.

والشيخ الوشاح: حفظ غالب منظومات احلكمي سامًعا من ناظمها وقراءة عليه.

43- الشيخ علي بن قاسم بن سليمان آل طارش الفيفي )المولود ت 1348هـ( 

:5

أجاز الشيخ استجازة مكتوبة يف ثبته املوسوم »اإلرشاد إىل طريق الرواية واإلسناد« 
م�ن مك�ة املكرم�ة، بجميع م�ا ص�ح ل�ه عام�ة، يف )1433/5/25ه�( بواس�طة خمرج 

الثبت.

وهو يروي عن مجع منهم:

) أ ( عب�د اهلل القرع�اوي )ت: 1389( وهو عن أمحد اهلل القريش )ت: 1362ه�(  
بأسانيده.

)ب( حافظ بن أمحد احلكمي )ت: 1377ه�( وهو عن القرعاوي وهو عمدته.
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)ت( حمم�د بن هادي الفضيل )ت: 1399(، وهو عن احلس�ن بن حييى القاس�مي 
عن أمحد بن رزق الس�ياين، عن إس�امعيل بن حمسن بن إس�حاق عن الشوكاين 

بسنده.

والش�يخ الفيفي حيفظ سلم الوصول وس�مع غالب منظومات احلكمي سامًعا من 
ناظمها وقراءة عليه.

44- الشيخ محمد األنصاري بن عبد العلي األعظمي الهندي األثري )المولود 

1352هـ( 5:

أجاز الشيخ استجازة مكتوبة بجميع ما صح له عامة، غري مرة منها يف )9/مجادى 
األوىل 1433ه�( بواسطة خمرج الثبت.

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( أبو القاسم سيف حممد سعيد البناريس األثري )ت 1369ه�(.

)ب( أمحد حسام الدين املئوي.
)ت( حممد نعامن األعظمي.

.X ثلثتهم يروون عن نذير حسني الدهلوي سامًعا وقراءة وإجازة

45- الشيخ نعمة اهلل بن عبد المجيد األعظمي الهندي األثري:

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوب�ة بجميع ما صح له عام�ة،  يف )1434/5/12ه�( 
بواسطة خمرج الثبت.

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( حسني بن أمحد املدين، )ت 1377( قرأ عليه البخاري وغريه.

)ب( حممد إبراهيم البلياوي )1304 - 1378(. 
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46- الشـــيخ رحمـــة اهلل بن عبد الغني بـــن إبراهيم خليـــل األركاني ثم 

المدني 5:

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة م�ن املدينة النبوية بجميع ما ص�ح له عامة غري مرة 
منها يف )8/29 /1435ه�( بواسطة خمرج الثبت.

وهو يروي عن مجع منهم:

) أ ( حس�ني أمح�د امل�دين، )ت: 1377( ق�رأ علي�ه البخ�اري، ونص�ف الرتمذي 
وغريه.

)ب( حمم�د إبراهي�م البلي�اوي )1304 - 1378(. س�مع علي�ه صحي�ح مس�لم 
جلميعه. وغريهم.

ي: 47- الشيخ حسن بن حسين باسندوه الحسني الحضرمي ثم الـُجدِّ

أجاز الش�يخ مش�افهة عرب اهلاتف وس�مع منه احلدي�ث املسلس�ل باألولية برشطه 
مس�نًدا بق�راءة أمحد آل إبراهي�م العنقري بمنزله بج�دة، وأيًضا حدث الش�يخ باحلديث 
املسلس�ل باملحبة بسامعه هلام من شيخه عمر بن محدان املحريس، ثم أجاز إجازة مكتوبة، 

بجميع ما صح له عامة، يف )1434/5/24ه�(. 

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( والده حسني باسندوه.

)ب( عمر محدان املحريس )ت: 1368ه�( لقيه مع والده حس�ني باس�ندوه  وهو 
ح�ول الع�ارشة م�ن العمر وس�مًعا منه احلدي�ث املسلس�ل باألولي�ة، واملحبة 
وأجازمها، وأخربين أنه لقي املحريس غري مرة، أخربين بذلك الش�يخ حسن يف 

منزله بُجدة.
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)ت( حسن مشاط )ت: 1399ه�( وغريهم.

48- الشـــيخ أحمد حسن خان بن عبد المجيد الطونكي الهندي )المولود 

1330هـ وقيل 1327هـ(5:

أج�از الش�يخ اس�تجازة مكتوبة م�ن اهلن�د بجميع ما ص�ح له عام�ة يف )8/28/ 
1433ه�( بواسطة خمرج الثبت. 

وهو يروي عن مجع منهم:
) أ ( حي�در حس�ن خ�ان الطونكي )ت 1361ه�( - س�امًعا وق�راءة عليه للكتب 
الس�تة وغريها -، بس�امع حيدر عىل نذير حس�ني الدهلوي، وحسني بن حمسن 

األنصاري بأسانيدمها.
)ب( حممود حس�ن بن أمحد حس�ن الطونكي )ت 1366ه�(، وهو عن حسني بن 

حمسن األنصاري، وعبد الرمحن بن حممد الباين األنصاري.
)ت( حممد عرفان الطونكي )1381ه�(، وهو يروي عن بركات أمحد بن دائم عيل 

الطونكي، عن حممد أيوب بن قمر الدين، عن عبد القيوم البدهانوي.
)ث( منتخب احلق اجلشتي، وهو يروي عن معني الدين بن عبد الرمحن األمجريي، 

عن بركات أمحد بن دائم عيل الطونكي.

49- الشيخ ظهير الدين الرحماني المباركفوري )المولود 1341هـ(5: 

أجاز الش�يخ إجازة مش�افهة عرب اهلاتف ثم أجازه إجازة مكتوبة بجميع ما صح له 
عامة، وذلك حني قدم مدينة اخلرب إلس�امع صحيح مس�لم واملوطأ وغريمها. يف )20 من 

شهر شوال 1434ه�(. وكانت بواسطة خمرج الثبت.
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وهو يروي عن مجع منهم:

) أ ( أمحد اهلل القريش )ت 1362ه�(، قرأ عليه صحيح مسلم جلميعه عىل فرتتني، 
وكث�رًيا م�ن صحي�ح البخاري، وس�مع منه األولي�ة، واملحبة، وغ�ري ذلك كام 

أخربنا بذلك غري مرة.
)ب( عب�د الرمح�ن املباركف�وري )ت 1353ه�(، صاحب حتفة األح�وذي، ناوله 

بعض مؤلفاته وأجازه هبا خاصة، وبكل ما يصح له عامة.
)ت( أمحد حسام الدين املئوي.

)ث( أب�و بك�ر البهوب�ايل، عدل عليه املد النب�وي كام عدله هو عىل مد ش�يخه نذير 
حسني.

.X أربعتهم يرون عن نذير حسني الدهلوي سامًعا وقراءة وإجازة

1- عبيد اهلل الرمحاين وغريهم.

50- الشيخ قاسم بن إبراهيم بن حسن البحر القديمي الحسيني اليماني5:

أجاز الشيخ استجازة مكتوبة من اليمن بجميع ما صح له عامة، وأجاز معه زوجته 
وأوالده وإخوان�ه م�ن أدرك منهم حياة املجيز برشطها املعت�رب عند أهل احلديث واألثر، 

وكان ذلك يف شهر صفر )1434ه�( بواسطة خمرج الثبت.

:V )51- الشيخ محمد أكبر الفاروقي الهندي )1339هـ - 1435هـ

أجاز الش�يخ اس�تجازة مكتوبة، بجميع م�ا يصح له، وكان�ت يف )13 ربيع األول 
1427ه�( بواسطة الشيخ عبد اهلل بن عمر طاهر.

ويروي الفاروقي عن مجع منهم: عن أمحد اهلل القريش )ت 1362ه�( وهو عمدته 
وهو من القلئل الذين بقوا يروون عنه صحيح البخاري سامًعا عليه جلميعه.
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نتاج الشيخ العلمي:

لق�د أثرى ش�يخنا عب�د اهلل الس�عد 5 املكتبة اإلس�لمية بمؤلفات ورشوح 
عديدة، منها املطول واملخترص، يف خمتلف علوم الرشيعة وموضوعاهتا.

وهذا موجز لبعض مؤلفات وشروح الشيخ املطبوعة:
1- الربهان يف وجوب اللجوء إىل الواحد الديان - مطبوع - دار املحدث.

2- حكم زيارة آثار الصاحلني - مطبوع - دار املحدث.
3- أسباب مغفرة الذنوب - مطبوع - دار املحدث.

4- فتح الواحد العيل يف الدفاع عن صحابة النبي 0 مطبوع - دار املحدث.
5- بيان فضل الصحابة وواجب املسلمني نحوهم - مطبوع - دار املحدث.

6- البدر التامم يف بيان حكم بعض ما ورد يف فضل رمضان - مطبوع - دار املحدث.
7- صفة العمرة وأحكامها - مطبوع - دار املحدث.

8- صفة احلج والعمرة - مطبوع - دار املحدث.
9- عرش ذي احلجة ويشء من فضائلها وأحكامها وآدابه - مطبوع - دار املحدث.

10-  اتباع الرصاط يف الرد عىل دعاة االختلط - مطبوع - دار املحدث.
11- األساس يف بيان حاالت املرأة يف اللباس - مطبوع - مركز ابن تيمية.

12- التيسري - مطبوع - دار املحدث.
13- حديث ابن عمر - مطبوع - دار املحدث.

14- احلوثيون وبيان خطرهم عىل األمة.
16- مناسك احلج – مطبوع – دار اإلداوة.

17- أم سليم J دروس وعرب – مطبوع – دار اإلداوة.
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18- اإلع�لم يف بي�ان خط�ر الزح�ف املج�ويس ع�ىل ب�لد اإلس�لم – مطب�وع – دار 
اإلداوة.

19- كيف تكون حمدثا؟ – مطبوع – دار اإلداوة.

وغريها من الرشوح املخطوطة واملسجلة والتي سوف يصدر بعضها مع السنوات 
.c القادمة إن شاء اهلل

ثانًيا- تقديمات الكتب »التقاريظ«:

قرظ الشيخ لعدد من الكتب العلمية، والرسائل اجلامعية، يف شتى علوم الرشيعة، 
تزيد عىل التس�عني بني مؤلف، ورسالة »دكتوراه وماجستري«، وحتقيق، منها بسط الشيخ 
فيها البحث ورسد األدلة بام تكون بحًثا مستقًل يف تلك املسألة، ويطبع بعد ذلك، ومنها 
ما اخترص فيها البحث، بمقدمة يس�رية، حتمل يف طياهتا فوائد عديدة. ولقد قام بجمعها 
صاحبن�ا الش�يخ مع�اذ بن حممد القع�ود 5، وس�وف تطبع قريًبا ضم�ن »جمموعة 

 .c رسائل الشيخ عبد اهلل السعد« إن شاء اهلل

ثالثا- الدروس:

ب�دأ ش�يخنا5 بالتدري�س يف حلق املس�اجد والدعوة إىل اهلل c منذ س�نة 
)1402( تقريًب�ا ك�ام أفاد بذلك فضيلة الش�يخ الدكتور ع�ادل الزرقي5، وكانت 
دروس الش�يخ متنوع�ة منه�ا: يف العقي�دة، والتوحي�د، واحلدي�ث وعلومه، والتفس�ري، 

والفقه.

ولقد رشح ش�يخنا يف دروس�ه اخلاصة والعامة من الكت�ب واملؤلفات ما يربو عىل 
املئة ُعنوان منها ما أتم رشحه كامًل، ومنها مل يتمه بعد.
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A

في ذكر األسانيد إلى كتب الحديث والمسانيد
الحديث المسلسل باألولية

الشيخ عبد اهلل السعد: 

حدثي باحلديث املسلسل باألولية مجع من املشايخ X والذين منهم:

1- الش�يخ  مح�ود بن عب�د اهلل التوجيري، يف منزل�ه بمدينة الري�اض يف )1/20/ 
1410ه�( وهو أول حديث س�معته منه قال: حدثني به الش�يخ س�ليامن بن عبد الرمحن 
احلمدان مش�افهة يف املس�جد احلرام يف اليوم الس�ابع من شهر شوال س�نة ألف وثلثامئة 
وثامنني من اهلجرة النبوية، وهو أول حديث س�معته منه قال: حدثنا به حمدث احلجاز يف 
عرصه أبو الفيض وأبو اإلس�عاد عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي احلنفي الدهلوي 
ثم املكي، وهو أول حديث س�معته منه يف منزله بمحلة الش�امية بمكة املكرمة س�نة ألف 
وثلثامئة ومخس�ني، قال: حدثني به كل من الرحلة املحدث املس�ند عيل بن ظاهر الوتري 
املدين والفقيه املس�ند املعمر عبد القادر الطرابليس والعلمة األديب اللغوي عبد اجلليل 
 ب�رادة وه�و أول حديث س�معته منه�م، قال�وا: حدثنا به علم�ة املدينة وحمدثها الش�يخ 

عبد الغني بن سعيد املجددي وهو أول حديث سمعناه منه )ح(.

وقال الش�يخ س�ليامن بن مح�دان: وأرويه أيًضا عن ش�يخنا حافظ العرص ومس�ند 
الوق�ت وحمدثه أبو اإلس�عاد وأبو اإلقب�ال حممد عبد احلي بن عبد الكب�ري الكتاين املغريب 
الفايس، وهو أول حديث س�معته منه يف اليوم الس�ابع والعرشي�ن من ذي احلجة احلرام 
عام الواحد واخلمس�ني بعد الثلثامئ�ة واأللف بمنزلة بباب العمرة جت�اه الكعبة املعظمة 
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قال: حدثني به والدي عبد الكبري الكتاين وهو أول حديث س�معته منه، قال: حدثني به 
الشيخ عبد الغني الدهلوي ثم املدين وهو أول حديث سمعته منه )ح(.

ر  وق�ال الش�يخ ابن محدان: قال ش�يخنا حمم�د عبد احل�ي: وأرويه عالًيا ع�ن املعمِّ

 

أيب ال�ربكات صايف اجلفري، حدثني به الش�يخ حممد عابد األنصاري الس�ندي وهو أول 
ي حممد بن حس�ني األنصاري وهو أول حديث  حديث س�معته منه، قال: حدثني به عمِّ
س�معته منه، قال: حدثني به الش�يخ أبو احلس�ن الس�ندي وهو أول حديث س�معته منه، 
ق�ال: حدثني به الش�يخ حممد حياة املدين وهو أول حديث س�معته من�ه، قال: حدثني به 
الش�يخ عبد اهلل بن س�امل البرصي ثم املكي وهو أول حديث س�معته منه، قال: حدثني به 
الشيخ حممد بن الشيخ علء الدين البابيل املرصي الشافعي وهو أول حديث سمعته منه، 
قال: حدثني الش�هاب أمحد بن حممد الش�لبي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني 
به اجلامل يوس�ف األنصاري اخلزرجي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا والدي 

زكريا األنصاري وهو أول حديث سمعته منه.

1- )ح( وحدثن�ي ب�ه مس�نًدا الش�يخ محَّاد بن حمم�د األنصاري وه�و أوُل حديٍث 
س�معُته منه يف منزله باملدينة النبوية صباح الس�بت )1411/12/24ه�( ، قال: حدثني 
قاسم بن عبد اجلبار الَفرغاينُّ األندجاين، وهو أوُل حديث سمعُته منه  سنة )1367ه�(، 
قال: حدثني حممد حَييى بن حممد أيوب بن قمر الدين وهو أول حديث سمعته منه، قال: 
حدثن�ي أيب وه�و أول حديث س�معته منه، ق�ال: حدثني عبد القيوم، وه�و أول حديث 
ديق-،  ديقيِّ - نس�بٌة إىل الصِّ س�معته منه، قال: حدثني الش�يُخ عبد احلي بن هبِة اهلل الصِّ
ْهَل�ويُّ وهو أول  وه�و أول حديث س�معته منه، قال: حدثني الش�يخ حممد إس�حاق الدِّ
ْهلوي،  حديث س�معته من�ه، قال: حدثني جدي ألمي الش�اه عبد العزيز ب�ن ويل اهلل الدِّ
وه�و أول حديث س�معته منه، ق�ال: حدثني والدي ويل اهلل الدهل�وي وهو أول حديث 
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س�معته من�ه، قال: حدثن�ي أبو طاهر الك�وراين الكردي، وهو أول حديث س�معته منه، 
قال: حدثني والدي الربهان إبراهيم الكردي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني 
أمحد بن حممد الُقَش�اش املدين، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني أبوال�َمواهب 
أمحد الش�ناوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به مجاعة منهم: الشيخ عيل بن 
عبد القدوس، وهو أول حديث س�معته منه قال: حدثني الش�يخ أمحد ابن حجر اهليتمي 
املكي، وهو أول حديث س�معته منه، ق�ال: حدثني به الزين زكريا األنصاري، وهو أول 
حديث س�معته منه، ق�ال: حدثني احلافظ الش�هاب أمحد بن عيل ابن حجر العس�قلين، 
وهو أول حديث س�معته منه، قال: حدثنا احلافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن ال�ُحس�ني 
 العراقي، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا أبو الفتح صدر الدين حممد بن حممد 
ابن إبراهيم ال�َمْيُدوِمّي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف 

 

ابن عبد املنعم احلراين، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبو الفرج عبد الرمحن بن 
عيل اجلوزي، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا أبو سعد إسامعيل ابن أيب صالح 
ال�ُمؤذن النَّيساُبوري، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني والدي أبو صالح أمحد 

 

ن النيس�ابوري، وه�و أول حدي�ث س�معته منه، ق�ال: حدثني  اب�ن عب�د املل�ك ال�ُم�َؤذِّ

 

اِدّي، وهو أول حديث س�معته منه، قال حدثنا  يَّ أبو طاهر حممد بن حممد بن م�َْحِمش الزِّ
 أبو حامد أمحد بن حممد بن حييى بن بلل البزاز، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثنا 

عبد الرمحن بن برِش بن ال�َحَكم الَعْبِدي النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه.

قال حدثني ُسفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعت منه - وإليه ينتهي التَّسلسل 
باألولي�ة - ع�ن عم�رو بن دين�ار، عن أيب قاب�وس موىل عب�د اهلل بن عمرو ع�ن عبد اهلل 
ُهُم  ـــوَن َيْرمَحُ ب�ن عمرو بن الع�اص L قال: قال رس�ول اهلل 0: »الرَّامِحُ

َماِء«. ُكْم َمْن ِفـي السَّ وا َمْن يِف اأَلْرِض َيْرمَحْ ُن، اْرمَحُ الرَّمْحَ
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مت�ن ه�ذا احلدي�ث ال بأس ب�ه وإس�ناده جيد م�ن أج�ل أيب قاب�وس، ورواه أمحد 
 )6494(، وأب�و داوود )4941(، والرتم�ذي )1924( وغريه�م. دون تسلس�ل، وقال 
أبو عيس�ى الرتمذي »هذا حديث حسن صحيح«، وأخرجه ابن اجلوزي مسلسًل وغريه 

إىل يومنا هذا.

ه�ذا وق�د حدثن�ي ب�ه أيًضا الش�يخ حمم�د ياس�ني الف�اداين معلًق�ا يف منزل�ه بمكة 
املكرم�ة يف )1410/6/21ه��( وهو أول حديث س�معته منه ق�ال: حدثني به عمر بن 
مح�دان املح�ريس وهو أول. قال: حدثنا أب�و النرص اخلطيب الدمش�قي، وهو أول. قال: 
 حدثن�ا والدي عبد الق�ادر اخلطيب، وهو أول. حدثني الوجيه عب�د الرمحن بن حممد بن 
عبد احلمن الُكْزبري وهو أول. قال: حدثني والدي حممد وهو أول. قال: حدثني والدي 

عبد الرمحن وهو أول. قال: حدثني ابن َعِقيلة وهو أّول ... به.

)ح( وحدثني به أيًضا: الش�يخ عبد اهلل حممد صديق الغامري معلًقا يف منزل الشيخ 
الفاداين بمكة املكرمة يف )1410/6/24ه�( ، وهو أول حديث سمعته منه قال: حدثني 
أخ�ي أمح�د الغامري، قال حدثنا أب�و النرص هباء الدين القاوقجي وه�و أول. قال: حدثنا 
وال�دي أبو املحاس�ن القاوقج�ي وهو أول. قال: حدثنا عابد الس�ندي وهو أول بس�نده 

الذي مر.

)ح( وأخ�ربين ب�ه أيًض�ا: الش�يخ حمم�د الش�اذيل النيف�ر مكاتب�ة م�ن تون�س يف 
)1415/3/9ه�( وهو أول حديث كتب به إيلَّ قال حدثنا عمر بن محدان املحريس وهو 

أول بسنده الذي مر.

)ح( وأخ�ربين ب�ه أيًض�ا املش�ايخ الثلث�ة الش�يخ: عب�د الرمح�ن ب�ن عب�د احل�ي 
الكت�اين الفايس، والش�يخ عبد الش�كور بن هاش�م املظاهري األركاين ث�م املكي كلمها 
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جمتمع�ان يف من�زيل بمدينة الري�اض وهو أول حديث قرئ عليهم مس�نًدا وأنا أس�مع يف 
)1432/7/26ه�( . 

 أم�ا الش�يخ عبد الرمحن الكتاين قال: حدثني به وال�دي عبد احلي بن عبد الكبري 
الكتاين، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني والدي عبد الكبري الكتاين، وهو أول 
حدي�ث س�معته منه، قال: حدثنا به عب�د الغني الدهلوي، وهو أول حديث س�معته منه 

بسنده الذي مر..

 وأما الش�يخ عبد الش�كور ق�ال: حدثنا به حممد زكري�ا الكاندهلوي، وهو أول. 
قال: حدثنا خليل أمحد الّس�هارنفوري، وهو أّول ق�ال: حدثنا عبد الغني الّدهلوي وهو 

أول به.

)ح( وأخربنا به الش�يخ حممود بن أمحد مرية احللبي يف منزله بمدينة الرياض، وهو 
أول حديث قرئ عليه وأنا أسمع يف )20 مجادى اآلخرة 1433ه�( قال: حدثنا به حممد 
راغ�ب الطب�اخ احللبي، وهو أّول. قال: حدثنا به الش�يخ حممد راغب بن حممود الطباخ، 
وهو أول. قال: حدثنا الشيخ حممد كامل ال�ُمَؤقِّت احللبي وهو أول. قال: حدثنا والدي 
أمح�د ال�ُمَؤقِّ�ت وهو أول. قال: حدثن�ا عبد الرمح�ن ال�ُمَؤقِّت، وه�و أول. قال: حدثنا 
ع�ن والدي موفق الدين عبد اهلل، وهو أول. قال: حدثنا والدي حمدث حلب ومس�ندها 
الشيخ عبد الرمحن الشامي احللبي - صاحب ثبت منار اإلسعاد - وهو أول. قال: حدثنا 

الشمس حممد بن َعِقيلة، وهو أول. بسنده الذي مر.

)ح( وأخربن�ا به أيًضا الش�يخ حممد بن األمني بو خب�زة التطواين مكاتبة من تطوان 
يف )1434/4/29ه��( وهو أول حديث كتب به إلينا، قال: حدثنا به عبد احلي الكتاين 

وهو أول حديث سمعته منه بسنده الذي مر.
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)ح( وأخربين به أيًضا الشيخ حسن بن حسني باسندوه احلرضمي ثم ال�ُجدي وهو 
أول حديث قرئ عليه وأنا أسمع يف )1434/5/24ه�(. قال: حدثنا به عمر بن محدان 

املحريس وهو أول حديث سمعته منه بسنده الذي مر.
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الحديث المسلسل بالمحبة

حدثني به معلًقا وإذنا مش�افهة ومناولة منها ملؤلفاته املسلس�لة الش�يخ املسند حممد 
ْيخ  ياس�ني الفاداين املكي يف )6/21 /1410ه�( يف منزله بمكة املكرمة قال: أخربَنا الشَّ
د عبد اْلَباِقي األنصاري، َوعمر محَدان املحريس، َوَخِليَفة بن محد النبهاين، َوعيل بن  ُم�َحمَّ
د  د الظَّاِهِرّي اْل�مديِن، أخربنا ُم�َحمَّ فالح الظَّاِهِرّي، أربعتهم َعن العلمه فالح بن ُم�َحمَّ

 

د َهاش�م بن عبد الغفور  ابن َعيّل الس�نويس، أخربنا عبد احلفيظ العجيمي، أخربنا ُم�َحمَّ
 ، د البهويت اْل�َحنَْبيِلّ ، أخربنا املعمر ُم�َحمَّ يِسّ لُّ الس�ندي، أخربنا عيد بن َعيّل النمريس اْلرُبُ
�ُيوطِّي،  مْحَن البهويت، أخربنا نجم الّدين الغيطي، أخربنا جلل الّدين السُّ أخربن�ا عبد الرَّ
يِن  ٍد اْل�ِحَجاِزيُّ األَِديُب َساَمًعا، َقاَل: القايض َم�ْجُد الدِّ يِِّب َأمْحَُد ْبُن ُم�َحمَّ يِن َأُبو الطَّ َأْخرَبَ
َنا َأمْحَُد  ، َقاَل: َأْخرَبَ َنا ال�َحافُِظ َأُبو َسِعيٍد اْلَعلِئيُّ ، َقاَل: َأْخرَبَ إِْساَمِعيُل ْبُن إِْبَراِهيَم اْل�َحنَِفيُّ
 ، �َلِفيُّ َنا َأُبو َطاِهٍر السِّ ، َقاَل: َأْخرَبَ يٍّ مْحَِن ْبُن َمكِّ َنا َعْبُد الرَّ ، َقاَل: َأْخرَبَ ٍد األُْرَمِويُّ ْبُن ُم�َحمَّ
َنا َأمْحَُد  َنا َأُبو َعيِلِّ ْبِن َش�اَذاَن، َقاَل: َأْخرَبَ �ُد ْبُن َعْبِد اْلَكِريِم، َقاَل: َأْخرَبَ َنا ُم�َحمَّ َق�اَل: َأْخرَبَ

 

َثنَا اْل�َحَسُن ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز  ْنَيا، َقاَل: َحدَّ َثنَا َأُبو َبْكِر ْبُن َأيِب الدُّ اُد، َقاَل: َحدَّ اْبُن َسْلاَمَن النَّجَّ
َثنَا َأُبو ُعَبْيَدَة اْل�َحَكُم ْبُن َعْبَدَة، َقاَل:  َثنَا َعْمُرو ْبُن َأيِب َسَلَمَة، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ اْل�َجَرِويُّ
، َعِن  ِّ مْحَِن اْل�ُحُبيلِّ يِن ُعْقَبُة ْبُن ُمْس�ِلٍم، َعْن َأيِب َعْب�ِد الرَّ ْيٍح، َقاَل: َأْخرَبَ حدثن�ا َحْيَوُة ْبُن رُشَ
، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهلل 0: »َيـــا ُمَعاُذ، ِإنِّي ُأِحبَُّك،  نَابِِح�يِّ الصُّ

َفُقْل: »اللَُّهمَّ َأِعيَّ َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، وُحْسِن ِعَباَدِتَك«.

قال الصنابحي: قال يل معاذ: إين أحبك فقل..
قال ال�ُحُبيل: قال يل الصنابحي: وأنا أحبك فقل...

قال عقبة بن مسلم: قال يل ال�ُحُبيل: وأنا أحبك فقل...
قال حيوه: قال يل عقبة: وأنا أحبك فقل...
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قال احلكم: قال يل حيوة: وأنا أحبك فقل...
قال عمرو التنييس: قال يل احلكم: وأنا أحبك فقل...

: قال يل التنييس قال يل احلكم: وأنا أحبك فقل... قال احلسن اْل�َجَرِويُّ
قال أبو بكر ابن أيب الدنيا قال يل اجلروي: وأنا أحبك فقل...

قال أمحد النجاد قال يل ابن أيب الدنيا: وأنا أحبك فقل...
قال أبو عيل بن شاذان قال يل النجاد: وأنا أحبك فقل...

قال حممد بن عبد الكريم قال يل ابن شاذان: وأنا أحبك فقل...
قال أبو طاهر الِسلفي قال يل حممد بن عبد الكريم: وأنا أحبك فقل..

قال عبد الرمحن بن مكي: قال يل أبو طاهر وأنا أحبك فقل..
قال أمحد األرموي: قال يل ابن مكي: وأنا أحبك فقل...

قال أبو سعيد العلئي: قال يل أمحد األرموي: وأنا أحبك فقل..
قال جمد الدين إسامعيل احلنفي: قال يل العلئي: وأنا أحبك فقل..

قال أبو الطيب احلجازي: قال احلنفي: وأنا أحبك فقل..
قال السيوطي: قال يل أبو الطيب احلجازي: وأنا أحبك فقل..

قال الغيطي: قال يل السيوطي: وأنا أحبك فقل..
قال عبد الرمحن الُبهويت: قال يل الغيطي: وأنا أحبك فقل...

قال املعمر حممد البهويت: قال يل عبد الرمحن الُبهويت: وأنا أحبك فقل...
قال عيد بن َعيّل النمريس: قال يل حممد البهويت:  وأنا أحبك فقل...

�د َهاش�م بن عبد الغفور الس�ندي: ق�ال يل عيد النم�ريس: وأنا أحبك  ق�ال ُم�َحمَّ
فقل...

د َهاشم السندي: وأنا أحبك فقل... قال عبد احلفيظ العجيمي: قال يل ُم�َحمَّ
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د بن َعيّل السنويس: قال يل عبد احلفيظ العجيمي: وأنا أحبك فقل... قال ُم�َحمَّ
قال فالح الظاهري: قال يل السنويس: وأنا أحبك فقل...

ق�ال حمم�د عب�د الباق�ي األنص�اري واملح�ريس وخليف�ة النبه�اين وعيل ب�ن فالح 
الظاهري: قال لنا فالح الظاهري: إين أحبكم فقولوا...

ق�ال الف�اداين: قال يل املش�ايخ األربعة: األنص�اري، واملح�ريس، والنبهاين، وعيل 
الظاهري، كل واحد منهم قال: إين أحبك فقل...

قال أبو عبد الرمحن عبد اهلل السعد: قال يل الفاداين: وأنا أحبك فقل...

وأن�ا أقول ل�كل من أجيز مني هب�ذا الثبت: إين أحبك�م يف اهلل c وأوصيكم أن 
تقولوا: »اللَُّهمَّ َأِعيَّ َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، وُحْسِن ِعَباَدِتَك«.

ه�ذا حديث صحيح املتن والتسلس�ل أخرجه هبذا اللفظ أب�و بكر ابن أيب الدنيا يف 
كتاب »الشكر« ]109[ )1/ 39(.

ومن طريقه سلس�له البيهقي يف »الش�عب« ) /236( عن ش�يخه عن أيب القاس�م 
ْمَساُر، عن النجاد، عن ابن أيب الدنيا به ... ومن طريق البيهقي سلسله زاهر الشحامي  السِّ

به.

 وأخرج�ه أمح�د )22119، 22126(، والبخ�اري يف »األدب املف�رد« )690(، 
وأب�و داود )1522(، والنس�ائي يف »الك�ربى« )1227، 9857(، واملجتبي )1303(، 
والب�زار )2661(، واب�ن خزيم�ة )751(، واب�ن حب�ان )2020(، واحلاك�م وصححه 
)1010(، وغريه�م بنح�وه. كلهم من طريق حيوة عن عقب�ة عن احلبيل، عن الصنابحي 

به.
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 : نَابِِحيُّ ، َوَأْوَص الصُّ نَابِِح�يَّ وتسلس�ل عندهم بام ييل: »َوَأْوَص بَِذلَِك ُمَعاٌذ: الصُّ
مْحَِن: ُعْقَبَة ْبَن ُمْس�ِلٍم« وإليه ينتهي التسلس�ل عندهم  مْحَِن، َوَأْوَص َأُبو َعْبِد الرَّ َأَبا َعْبِد الرَّ

من رواية عبد اهلل بن يزيد املقرئ عن حيوة، عن عقبة به.

ُد ْبُن َأمْحََد ْبِن اْل�َحَس�ِن، َثنَا  َثنَا ُم�َحمَّ وسلس�له أبو ُنعيم يف »احللية« حيث قال: َحدَّ
مْحَِن اْل�ُمْقِرُئ به )احللية: 141/1(. برِْشُ ْبُن ُموَسى، َثنَا َأُبو َعْبِد الرَّ

وسلس�له م�ن طريق أيب ُنعي�م الضياء املقديس كام جاء يف مسلس�لته: عن ش�يخه 
اِل ع�ن أيب الفضل األصفهاين، عن أيب ُنعيم به »مسلس�لت  املوازين�ي ع�ن أيب بكر اْلَغزَّ

الضياء احلديث الرابع« )8/1(.

وسلس�له الق�ايض عي�اض يف الغني�ة: عن ش�يخه أيب عب�د اهلل التجيب�ي، عن عيل 
الغساين، أيب العباس العذري، عن أيب العباس الرازي، عن أيب بكر سليامن الطرباين، عن 

برش بن موسى عن املقرئ به. )الغنية: 49/1(.

 ،)35/1( »مسلس�لته«  يف  والكلع�ي   ،)51/1( »مسلس�لته«  يف  والعلئ�ي 
»جي�اد  يف  والس�يوطي   ،)204/1( املكلل�ة«  اجلواه�ر  »مسلس�لته  يف  والس�خاوي 

املسلسلت« )159/1(، وابن عقيلة »الفوائد اجللية« )76/1(، وغريهم.

تعليق:

اختلف أهل العلم عىل قولني يف حتديد متى يقال هذا الدعاء؟ هل مع التشهد وقبل 
التس�ليم من الصلة؟ أم بعد التس�ليم؟ واألقرب أنه يقال بعد التس�ليم؛ واألمر يف ذلك 

واسع.
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الحديث المسلسل بالحفاظ

أرويه إجازة عن الش�يخني محاد وإس�امعيل األنصاريني، عن عبد احلق اهلاش�مي، 
 ع�ن أمح�د ب�ن عب�د اهلل ب�ن س�امل البغ�دادي، عن نع�امن اآلل�ويس، ع�ن أبيه حمم�ود بن 
عبد اهلل اآللويس البغدادي، عن عيل بن حممد سعيد السويدي البغدادي، عن أبيه العلمة 
حممد سعيد السويدي، عن الشمس حممد بن َعِقيلة قال: أخربنا حسن الُعجيمي، أخربنا 
الباب�يل أخربنا س�امل بن حممد الس�نهوري، حدثنا النَّج�م حممد الَغْيط�ي، حدثنا زكريا بن 
 حممد األنصاري، حدثنا احلافظ حممد بن حممد بن فهد املكي، قال أخربنا احلفاظ الثلثة: 
أبو حامد حممد بن عبد اهلل بن ظهرية القريش س�امًعا، وزين الدين عبد الرحيم العراقي، 
وأبو احلس�ن عيل ابن أيب بكر اهليثمي كتابة منهام قالوا ثلثتهم: أخربنا احلافظ أبو س�عيد 
ِه يِف ُش�ُهوِر َس�نَِة مَخٍْس َومَخِْس�نَي  خلي�ل العلئ�ي - َقاَل اْبُن َظِهرٍية: إَِجاَزًة َكَتْبَها َلنَا بَِخطِّ
َهبِّي َقاَل: أخربنا احلافظ  َوَسْبِع ِماَئٍة - َقاَل - أي العلئي- أخربنا اْل�َحافِظ أيب عبد اهلل الذَّ

 

د بن عبد اْل�َخالِق  مْحَن اْل�مزي، أخربنا أبو عبد اهلل ُم�َحمَّ اج ُيوُسف بن عبد الرَّ َأبُو اْل�حجَّ

 

ابن طرخان، أخربنا اْل�َحافِظ َأُبو اْل�حسن َعيّل بن اْل�مفضل اْل�َمْقِديِس.

)ح( وأخربين به إجازة وإذن مش�افهة ومناولة منها ملؤلفاته املسلسلة الشيخ املسند 
حمم�د ياس�ني الفاداين املكي يف )6/21 /1410ه�( يف منزل�ه بمكة املكرمة قال: أخربَنا 
اْل�َحافِ�ظ عبد اْل�َحّي ب�ن عبد اْلَكبرِي الكتاين الفايس، وحم�دث اْل�َحَرَمنْيِ عمر بن محَدان 
د بن َجْعَفر الكت�اين الفايس َعن أيب اْلَعبَّاس َأمْحد  املح�ريس َوآَخ�ُروَن َقاُلوا: أخربَنا ُم�َحمَّ

 

�َلِمّي، َعن  �د اْلَولِيد اْلِعَراِقّي َع�ن محدون بن اْل�َحاج السُّ اب�ن َأمْحد اْلبن�ايِنّ َعن أيب ُم�َحمَّ
د اْلِعَراِقّي اْل�ُحَس�ْينِي  �َلم الن�ارصي الدرعي، َعن إِْدِريس بن ُم�َحمَّ د بن عبد السَّ ُم�َحمَّ
�د بن َأمْحد بن  مْحَن الفايس، أخربنا أب�و املكارم ُم�َحمَّ �د بن عب�د الرَّ َع�ن اْل�َحافِ�ظ ُم�َحمَّ
د ابن أيب اْلَعافَِية الش�هري بِاْبن  ُيوُس�ف الفايس، عن الش�َهاب أيب النَجيب َأمْحد بن ُم�َحمَّ
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ْميِلّ َعن اْل�َحافِظ الس�خاوي، ق�ال: أخربنا بعلو اْلِعّز  �ْمس الرَّ الَقايِض، َعن اْل�َحافِظ الشَّ

 

د ابن مَجاَعة )ح(. ابن اْلُفَرات أخربنا اْلِعّز َأُبو عمر عبد اْلَعِزيز بن ُم�َحمَّ

وَقاَل اْبُن َظِهرية: أخربنا اْلِعّز أبو عمر بن مَجاَعة، عن اْل�َحافِظ عبد املؤمن بن خلف 
الدمياطي، قال: َأْنَبأَنا اْل�َحافِظ عبد اْلَعظِيم اْل�ُمنِْذِرّي، أخربنا اْل�حسن َعيّل بن اْل�مفضل 
ُد ْبُن  اْل�َمْق�ِديِس، أخربنا اْل�َحافِظ أبو طاهر الس�َلِفي، أخربنا اْل�َحافِظ َأُب�و اْلَغنَاِئم ُم�َحمَّ
َع�يّل النَّْريِسُّ َأن�ا اْل�َحافِظ َأُبو نرص بن َماُكواَل، حدثني َأُبو بكر ب�ن مْهدي َيْعنِي اْل�َحافِظ 
اْل�َخطِيب، حدثني اْل�َحافِظ َأُبو حازم الَعْبُدْوي وُهَو عمر بن َأمْحد بن إِْبَراِهيم بن َعْبُدُوْيه 
أخربنا َأُبو عمر بن مطر النَّْيَس�اُبوِري اْل�َحافِظ، أخربنا إِْبَراِهيم بن ُيوُس�ف اهِلِسنْجاين َأنا 
اْلفض�ل بن ِزَياد اْلقطَّ�ان - َصاِحُب َأمْحََد ْبِن َحنَْبٍل - حدثنا َأمْح�د بن َحنَْبل، حدثنا ُزَهرْي 

 

اب�ن َحْرب َأُب�و َخْيَثَمة، حدثنا حييى بن مِع�ني، حدثنا َعيّل بن اْل�َمِدينِ�ي، حدثنا عبيد اهلل 
ب�ن مَع�اذ العنربي، حدثنا أيب، حدثنا ُش�ْعَبة، َع�ن أيب بكر بن َحْفص، َعن أيب َس�لَمة بن 

 

مْحَن، َعن َعاِئَشة J َقاَلْت: »ُكنَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ 0 َيْأُخْذَن ِمْن ُرُؤوِسِهنَّ  عبد الرَّ
َحتَّى َتُكوَن َكاْلَوْفَرِة«.

هذا حديث صحيح املتن واإلس�ناد وتسلسل برواية احلفاظ واألقران بعضهم عن 
بعض، وهم »أمحد وزهري وابن معني وابن املديني وعبيد بن معاذ«.

وق�د أخرج�ه من هذا الطريق أبو نعيم يف »املس�ند املس�تخرج ع�ىل صحيح اإلمام 
مس�لم« ]720[ )370/1(. وأب�و موس�ى املدين�ي يف »اللطائ�ف« )695/1( وعيل بن 
الفض�ل املق�ديس يف كت�اب »األربع�ني املرتب�ة« )537/1(، والعلئي يف »املسلس�لت 
املخت�رصة« )70/1(، والذهب�ي يف »تذك�رة احلف�اظ« )3/4(، و»س�ري أع�لم النبلء« 
)73/14(، والس�يوطي »جياد املسلس�لت« )102/1(، والس�خاوي يف »مسلس�لته 

اجلواهراملكللة« )79/1(، وابن عقيلة يف »الفوائد اجللية« )118/1( وغريهم.
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ورواه أب�و عوان�ة يف مس�تخرجه: ]851[ )248/1(، وأب�و موس�ى املدين�ي يف 
از، ع�ن أمح�د ب�ن حنب�ل، عن عيل ب�ن املدين�ي، عن   )759/1( م�ن طري�ق مُحي�د اخل�زَّ

عبد الرمحن بن مهدي، عن معاذ بن معاذ بنحوه.

 ورواه مس�لم ع�ن عبيد بن معاذ العنربي ب�ه )320(، وأبو عوانة أيًضا عن عبد اهلل 
ابن أمحد بن حنبل عن عبيد بن معاذ به )850(.
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 a
ِحيُح الـُمْخَتَصُر الـَجاِمُع الـُمْسَنُد الَصّ

ِمْن ُأُموِر َرُسوِل اهلل 0 َوُسَنِنِه َوَأيَّاِمِه
)الشهير بصحيح البخاري(

لإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري
V )194 - 256هـ(

أخ�ربين تدبجا وإجازة الش�يخ إس�امعيُل بُن حمم�د األنصاري، ق�ال: أخربنا قراءة 
علي�ه ألول�ه وإجازة الش�يخ: فضُل اهلل بُن أمح�د بِن عيل اجليلين اهلن�دي، عن جده، عن 
ْهلوي، قال: أخربنا والدي ويل اهلل  فضل الرمحن كنج، عن الش�اه عبد العزيز بِن أمحد الدِّ
الدهلوي، أخربنا أبو طاهر الكوراين، أخربنا حس�ن الُعجيمي، أخربنا عيس�ى الثعالبي، 
�ْبكي، أخربنا النَّجم حممد  احي، أخربنا أمحد بن خليل السُّ أخربنا س�لطان بن أمح�د ال�َمزَّ
الَغْيط�ي، أخربن�ا زكريا ب�ن حممد األنصاري، أخربن�ا إبراهيم بُن َصَدق�ة احلنبيل، أخربنا 

 

عبد الوهاب بُن َرِزين ال�َحَموي. )ح(

وقال زكريا: أخربنا احلافظ أمحُد بُن عيل بِن َحَجر س�امًعا للكثري منه وإجازة، قال: 
أخربنا إبراهيم بن أمحد التَّنُوخي، قال هو وابن َرزين: أخربنا أمحد ابن أيب طالب احلَّجار، 
زاد ابن رزين: وس�ت الوزراء َوزيرة بنت عمر التَّنُوخية، قاال: أخربنا احلسني بن املبارك 
�ْجزي قال: أخربنا عبد الرمحن بُن  بيدي، أخربنا أبو الوقت عبد األول بن عيس�ى السِّ الزَّ
حممد الداُودي، أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن أمحد ابن مَحُُّوية، أخربنا حممد بُن يوس�ف بِن 
َثنَا  َثنَا َأُب�و َمْعَمٍر، َحدَّ َمَط�ر الَفَرْب�ري، أخربنا حممد بن إس�امعيَل الُبخاري مرتني قال: َحدَّ
َثنِي ُبَش�رْيُ ْبُن َكْعٍب  َثنَا َعْبُد اهلل ْب�ُن ُبَرْيَدَة، َقاَل: َحدَّ ، َحدَّ َثنَا ال�ُحَس�نْيُ َعْب�ُد ال�َواِرِث، َحدَّ

اُد ْبُن َأْوٍس I: َعِن النَّبِيِّ 0 – أنه قال-: َثنِي َشدَّ ، َقاَل: َحدَّ الَعَدِويُّ
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»َســـيُِّد ااِلْســـِتْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَُّهمَّ َأْنَت َربِّي اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َخَلْقَتِي َوَأَنا َعْبُدَك، 
َوَأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْســـَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشـــرِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك 

ُنوَب ِإالَّ َأْنَت«.  ، َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِب َفاْغِفْر ِلي، َفِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُّ َعَليَّ

ِســـَي، َفُهَو ِمْن  َق�اَل: »َوَمـــْن َقاهَلَا ِمَن النََّهاِر ُموِقًنا ِبَها، َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْ
َأْهـــِل اجَلنَّـــِة، َوَمْن َقاهَلَا ِمـــَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها، َفَماَت َقْبـــَل َأْن ُيْصِبَح، َفُهَو ِمْن َأْهِل 

اجَلنَِّة«. 

أخرجه يف كتاب »الدعوات« َباُب: »َأْفَضِل ااِلْستِْغَفار« )6306(.
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 a
ِحيُح اْلُمْخَتصُر من الّسَنِن ِبَنْقل اْلعْدل اْلمسنُد الَصّ

َعن اْلعْدل عن رسول اهلل المشهور بــ )صحيح مسلم(
لإلمام أبي الُحسين مسلم بن الحجاج بن

مسلم بن ورد الُقشيري النيسابوري
V )204 - 261هـ(

أخربين الش�يخ محود بُن عبد اهلل التَُّوْي�جِرُي إج�ازة عن عبِد اهلل الَعنَْقري، عن محد 

 

ابن فارس، عن عبد الرمحن بن حس�ن، عن)1( جده حممد بن عبد الوهاب التميمي، عن 

)1( قال مخرج الثبت: رواية عبد الرمحن بن حسن عن جده ثابتة من عدة أمور منها:
أواًل- ما أثبته هو كما جاء ذلك يف إجازته ألحد تالمذته التي نقلها عنه صاحب كتاب »مشاهير علماء   

 : نجد وغيرهم« يف )65/1( ما نصه قائالاً
»رواية العالمة الشيخ عبد الرمحن بن حسن بن شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب عن مشائخه.  

ق�ال V فيم�ا كتبه إيل بع�ض تالمذته من العلماء وقد س�أله ممن أخذ عنه من المش�ائخ يف نجد   
ومصر... : وأما ما طلبت من روايتي عن مش�ايخي فأقول: اعلم أين قرأت عىل ش�يخنا اإلمام الجد 
شيخ اإلسالم V كتاب »التوحيد« من أوله إيل أبواب السحر. ومجلة من آداب المشي إيل الصالة، 
وحضرت عليه عدة مجالس كثيرة يف البخاري والتفس�ير وكتب األحكام بقراءة ش�يخنا الش�يخ ابنه 
عبد اهلل W وش�يخينا الش�يخ ابنه عيل W يف كتاب البخاري وقراءة ابنه الشيخ عبد العزيز 
V يف س�ورة البق�رة م�ن كتاب ابن كثير وكت�اب منتقي األحكام بقراءة الش�يخ عبد اهلل بن ناصر 
وغيرهم وسنده V معروف تلقاه عن عدة من علماء المدينة وغيرهم رواية خاصة وعامة منهم 
محمد حياة الس�ندي والشيخ عبد اهلل بن إبراهيم الفرضي الحنبيل، وقرأت وحضرت مجلة كثيرة من 
الحديث والفقه عىل الشيخين المشار إليهما أعاله، وشيخنا الشيخ حسين V وحضرت قراءته 

وأنا إذ ذاك يف سن التمييز عىل والده شيخ اإلسالم V... إلخ«.
وق�د أثبت رواية عبد الرمحن عن جده أجلة العلم�اء من أصحابه، وممن روى عنهم ولعلنا نجعلهم   

طبقات:
الطبقة األوىل: تالمذته الذين رووا عنه عن جده دون واسطة وهم:  

1- أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى يف إجازته ألبي بكر خوقير وقد نقل ما يخص األس�انيد يف ثبته »ثبت 
األثبات« )ص: 31(.

=
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2- مس�فر بن عبد الرمحن، روى عنه محمد بن ناصر الحازمي ينظر ثبت القنوجي سلس�لة العسجد 
)ص: 194(.

3- محد بن عتيق، روى عنه ابنه سعد، ومحمد بن ناصر الحازمي ينظر ثبت القنوجي سلسلة العسجد 
)ص: 194(. وإجازة ابن عتيق لمحمد بن عبد اللطيف.

4- أمحد بن عبد اهلل بن س�امل البغدادي، روى عنه عبد الحق الهاش�مي، ينظر إجازته للش�يخ ابن باز 
الموسومة ب� »الثبت الوجيز« )ص: 100(.

5- عبد العزيز بن مرشد، روى عنه شمس الحق العظيم آبادي، ينظر إجازة ابن مرشد للشمس »أهل 
الحديث يف شبه القارة الهندية« )ص: 18- 185(، وإجازة الشمس للبنارسي )ص: 84(.

الطبقة الثانية: تالمذة تالميذه الذين رووا من طريقه عن جده بال واسطة وهم:  
1- سعد بن عتيق: ينظر إجازاته لتالمذته منها، لعبد اهلل العنقري، ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 

وغيرمها.
2- عبد اهلل العنقري: ينظر إجازاته لتالمذته منها، لحمود التويجري ينظر »إتحاف النبالء«.

3- عبد الس�تار الدهلوي: ينظر إجازاته لتالمذته منها، للعنقري وس�ليمان بن محدان. ينظر: »مقدمة 
الدر النضيد«.

4- ش�مس الحق العظي�م آبادي: ينظر إجازاته لتالمذته منها، ألبي القاس�م البنارس�ي )ص: 84(. 
طبعت يف دار البشائر ضمن إجازة أبي القاسم البنارسي لمحمد بن عبد اللطيف بتحقيق الشيخ: 

بدر العتيبي.
5- أبو بكر خوقير يظنر يف ثبته »ثبت األثبات« )ص: 31(.

6- محمد بن ناصر الحازمي يف إجازاته لتالمذته منها، لحس�ين بن محس�ن األنصاري ينظر سلسلة 
العسجد للقنوجي )ص: 194(.

7- إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي ينظر إجازاته لتالمذته منها، البن سعدي وهي مخطوطة.
 8- عب�د الح�ق الهاش�مي يف إجازاته لتالمذته منها، للش�يخ ابن باز الموس�ومة ب� »الثب�ت الوجيز« 
)ص: 100( طبعت يف دار أصالة الحاضر ضمن مجموعة ترمجة ورسائل الشيخ ابن باز، باعتناء 

القاسم والُتكلة.
الطبقـــة الثالثـــة: هـــم الذيـــن رووا عن تالمـــذة تالمذة تالميـــذه من طريقه عن جده بال واســـطة   

وهم:
1- سليمان بن محدان ينظر مقدمة كتابه الدر النضيد.  

2- حسين بن محسن األنصاري يف إجازاته لتالمذته منها، لصديق حسن خان القنوجي ينظر سلسلة 
العسجد )ص: 194(.

=

=
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3- صديق حسن خان القنوجي ينظر يف ثبته سلسلة العسجد )ص: 194(.  
4- محود التويجري ينظر يف ثبته إتحاف النبالء. 5- عبد الحي الكتاين. 

6- محمد ياسين الفاداين ينظر يف إجازته بخط يده لشيخنا السعد الصفحة الثالثة.  
7- بديع الدين الراشدي.  

وإليك أقوال بعضهم:  
قال أمحد بن إبراهيم بن عيسى يف إحدى إجازاته ما نصه:   

»فأما ش�يخنا عب�د الرمحن فهو يروي عن خلق م�ن النجديين والمصريين، منهم جده العالمة ش�يخ   
اإلسالم محمد بن عبد الوهاب وغيره .... إلخ«  ينظر هامش: ثبت فتح الجليل يف ترمجة الشيخ ابن 

عقيل )437/1( تخريج الشيخ محمد زياد الُتكلة – وقد أجاد وأفاد 5-.
وقال سعد بن عتيق يف إجازته لعبد اهلل العنقري ما نصه:  

وأما العلماء من أهل نجد فقرأت عىل مجاعة منهم: والدي V، وهو قد أخذ عن الش�يخ العالمة   
عب�د الرمح�ن بن حس�ن بن الش�يخ محمد بن عب�د الوهاب، وهو ق�د أخذ عن مجاعة م�ن أهل العلم 
والفضل منهم جده ش�يخ اإلس�الم، وأعمامه أوالد الش�يخ المذكور ... إلخ )ص: 5( ثبت إتحاف 

النبالء للشيخ محود التويجري.
ا يف إجازته لمحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ما نصه: وقال سعد بن عتيق أيضاً  

ف�إين ق�د أخ�ذت وروي�ت ع�ن: أمحد ب�ن إبراهيم ب�ن عيس�ى V وهو أخ�ذ وروى عن الش�يخ    
عبد الرمحن بن حسن V وهو أخذ وروى عن مجاعة من أهل العلم والفضل منهم: جده العالمة 
 -V شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب، وسنده - أعني شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب
معروف تلقاه عن جلة من علماء المدينة وغيرهم منهم: محمد حيات السندي، وعبد اهلل بن إبراهيم 

الوائيل الفرضي الحنبيل وغيرمها. اه� )ص: 35(.
وقال سعد بن عتيق يف نفس اإلجازة السابقة:  

وأروي »مسلس�ل الحنابلة« عن الش�يخ أمحد المذكور، عن الش�يخ عبد الرمحن بن حس�ن، عن جده   
العالم�ة الش�يخ محم�د بن عبد الوه�اب قال حدثني به الش�يخ عبد اهلل ب�ن إبراهيم الوائ�يل بظاهرة 

المدينة .. إلخ. اه� )ص: 41( طبعت يف دار البشائر تحقيق الشيخ: بدر العتيبي.
وقال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي يف إجازته ألبي القاسم البنارسي ما نصه:  

إين أروي إجازة عن العالمة المحقق الش�يخ: أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى الش�رقي، وهو يروي عن   
العالمة عن عبد الرمحن – مؤلف فتح المجيد ش�رح كتاب »التوحيد« - ابن الش�يخ حسن بن الشيخ 
الجليل محمد بن عبد الوهاب النجدي، عن محمد حيات الس�ندي، عن عبد اهلل بن س�لم البصري، 

وثبته مشهور.

=

=
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حممد حيات الس�ندي، عن عبد اهلل البرصّي، قال: أخربنا حممُد البابيُل، قال: أخربنا س�امل 
الس�نهوري، لبعض�ه وإج�ازة، أخربنا النجم الَغيطِ�ُي، أخربنا زكري�ا األنصاري، أخربنا 

 

ويروي الشيخ محمد النجدي عن عبد اهلل بن إبراهيم الفرضي الحنبيل. اه�  )ص: 83(.  
ا ما نصه: وقال أبو الطيب يف إجازته ألبي القاسم أيضاً  

أروي باإلجازة عن: الشيخ العالمة عبد العزيز بن صالح بن مرشد الشرقي من رجال جبل طيء.  
وهو يروي عن الشيخ عبد الرمحن بن الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة،   
والش�يخ عبد اهلل أبابطين، والش�يخ عبد اللطيف بن الش�يخ عبد الرمحن بن الش�يخ حس�ن رمحهم اهلل 
ا، )ص: 84(. طبعت يف دار البشائر ضمن إجازة أبي القاسم البنارسي لمحمد بن عبد اللطيف  مجيعاً

بتحقيق الشيخ: بدر العتيبي.
وقال عبد الستار الدهلوي يف إجازته للعنقري مانصه:  

»وي�روي كاتب�ه أبو الفي�ض المكي الدهل�وي بعموم اإلجازة ع�ن اإلمام المس�ند المقدر المحدث   
الس�لفي الش�يخ أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى النجدي األثري .... إىل أن قال: وهو يروي عن الش�يخ 

عبد الرمحن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عالياًا.
وع�ن ابنه الش�يخ عبد اللطيف ق�راءة عن أبيه عبد الرمحن، عن جده الش�يخ محمد ب�ن عبد الوهاب   

بسنده. اه� )ص: 7( نقلها الشيخ محود التويجري يف ثبته »إتحاف النبالء..« عن شيخه العنقري.
وقال محود التوجيري يف ثبته )ص: 45(:  

أروي مسلس�ل الحنابلة عن الش�يخ عبد اهلل العنقري، عن الشيخ سعد بن عتيق، عن أمحد بن إبراهيم    
 اب�ن عيس�ى، ع�ن الش�يخ عب�د الرمح�ن ب�ن حس�ن، ع�ن ج�ده العالم�ة ش�يخ اإلس�الم محم�د بن 

عبد الوهاب.. إلخ. 
فج�ل ه�ؤالء العلماء الكب�ار من أه�ل الدراية بعل�م الرواية والرحلة واإلس�ناد، من ش�تى البلدان،   
�ا يف إجازاهتم وأثباهتم، وهم أعل�م الناس به،  ق�د أثبت�وا رواي�ة عبد الرمحن بن حس�ن عن جده مطلقاً
والسيما أهنم أقرب إليه صحبة وزمنا، وقد رووا عنه الحديث والمؤلفات، منها المسلسل باألولية، 

والحنابلة وغيرمها، وافتخروا بالرواية عنه عن جده.
ا من العلماء لرواية الش�يخ عبد الرمحن بن حس�ن عن  وعىل ما تقدم من إثبات واحد وعش�رين عالماً  

ا. جده محمد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل مجيعاً
أقـــول: إن روايت�ه صحيحة متصلة برواية الع�دول الثقات عنه، ومتابعة بعضهم عىل بعض من ش�تى   

البلدان.
هذا واهلل ويل التوفيق.  

=
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 ،)1( ْجِويُّ أب�و النَّعيم ِرض�َواَن الُعْقبي، أخربنا أبو الطاه�ر حممُد بُن اْلُكَوْيك، وحمم�د الدُّ
ق�اال: أخربنا أبو الفرج عب�َد الرمحن بُن عبِد اهلادي احلنبيل، أخربن�ا أمحد بُن عبد الدائم، 
أخربن�ا حمم�د بُن صدقة احل�رايُن، أخربنا أبو عبِد اهللِ حمم�ُد الَفَراِوُي، أخربنا َعْب�ُد اْلَغافِِر 
الف�اريُس ق�ال: أخربنا حممد بُن عيس�ى ال�ُجُلودُي، أخربنا إبراهيُم بُن حممِد بِن ُس�فياَن، 

أخربنا أبو ال�ُحسني مسلم بُن احلجاج قال:

َثنَا إِْساَمِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر،  َثنَا َي�ْحَيى ْبُن َأيُّوَب، َوُقَتْيَبُة، َواْبُن ُحْجٍر، َقاُلوا: َحدَّ َحدَّ
َع�ِن اْلَع�َلِء، َعْن َأبِيِه، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، I َأنَّ َرُس�وَل اهلل 0 َقاَل: »َمْن َصلَّى 

َعَليََّ َواِحَدًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه َعْشًرا«.

ِد«،  َلِة َع�ىَل النَّبِيِّ 0 بْعَد التَّش�هُّ �َلِة« َباُب: »الصَّ أخرج�ه يف ِكَت�اب »الصَّ
برقم: )408(.

فائدة:

 ، ، َوَعيِلَّ ْبَن اْل�َمِدينِيِّ يَّ جاء عن عبد اهلل بن ِس�نَاٍن أنه قال: َس�ِمْعُت َعبَّاًس�ا اْلَعنرَْبِ
ْلنَا  اَم َعجَّ �َلَة َعىَل النَّبِ�يِّ 0 يِف ُكلِّ َحِديٍث َس�ِمْعنَاُه، َوُربَّ َيُق�واَلِن: »َم�ا َتَرْكنَا الصَّ
َفنَُبيِّ�ُض اْلِكَت�اَب يِف ُكلِّ َحِدي�ٍث َحتَّ�ى َنْرِجَع إَِلْي�ِه »أخرجها اخلطيب بس�نده يف »اجلامع 

ألخلق الراوي )567(.

  

)1( قال الحموي: ُدْجَوُة: بضم أوله، وس�كون ثانيه: قرية بمصر عىل ش�ط النيل الشرقي عىل بحر رشيد، 
بينها وبين الفسطاط ستة فراسخ من كورة الشرقية، وبعضهم يقولها بكسر الدال. )443/2(.
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 a
»السنن«

جْستاِني ْشَعث السِّ د ُسَلْيَمان بن اأْلَ لإلمام الحافظ أبي َداُو
V )202 - 275هـ(

أخربين الشيُخ: محاُد بُن حممِد األنصارُي V إجازة عن عبد احلق اهلاشميِّ قال: 
ْهلوي، أخربنا حممد إسحاق الدهلوي،  أخربنا أبو سعيد الَبَتالوي، أخربنا نذير حسني الدِّ
ْهلوي قال: أخربنا والدي، قال: أخربنا أبو طاهر الكوراين،  أخربنا الش�اه عبد العزيز الدِّ
أخربنا حس�ن الُعجيمي، أخربنا البابيل، أخربنا سامل الس�نهوري، أخربنا النجم الغيطي، 
أخربن�ا زكريا األنصاري، أخربنا إبراهيم بن صدقة احلنبيل، قال: َأْخربنا أبو حفص عمر 

 

ابن عبد املحسن بن َرِزين، وَأُبو َعيلٍّ حممد بن َأمْحد ْبن اْل�ُمَطرز، قاال: أخربنا َأُبو املحاسن 
، أخربنا  د عبد اْلَعظِي�م اْل�ُمنِْذِريُّ ُيوُس�ُف بُن عم�َر ال�ُخَتنَي، أخربنا اْل�َحافِ�ظ َأُبو ُم�َحمَّ

 

ْيَخاِن َأُبو اْلَبْدر  َزْذ اْلَبْغَداِديُّ َساَمًعا َعَلْيِه بِِدَمْشق، قال: َأخربنا الشَّ َأبُو َحْفص عمُر بن َطرَبْ
قا« َقااَل  د  اْلَكْرِخ�ي، َوَأُبو اْلَفْتح ُمْفِلح بن َأمْحد الُدومي، »َس�اَمًعا ملفَّ إِْبَراِهي�م ابُن ُم�َحمَّ
َأخربن�ا اْل�َحافِ�ظ َأُبو بك�ر َأمْحُد بُن َعيلٍّ اْل�َخطِي�ب اْلَبْغَداِديُّ َأخربنا َأُبو عمُر اْلَقاِس�ُم بُن 
د بُن َأمْحد اللْؤُلِؤي، َأخربنا َأُبو َداُود ُس�َلْياَمن بن  َجْعَفر اْل�َهاِش�ِمي، َأخربنا َأُبو َعيلٍّ ُم�َحمَّ

جْستايِن قال: اأْلَْشَعث السِّ

َثنَا مَحَّ�اٌد، َعْن َثابٍِت، َع�ْن َأيِب ُبْرَدَة،  ٌد، َق�ااَل: َحدَّ َثنَ�ا ُس�َلْياَمُن ْبُن َحْرٍب، َوُمَس�دَّ َحدَّ
ٌد يِف َحِديثِِه: َوَكاَنْت َل�ُه ُصْحَبٌة - َقاَل  َقاَل َرُس�وُل اهلل  ، - َقاَل ُمَس�دَّ َع�ِن اأْلََغ�رِّ اْل�ُم�َزيِنِّ

ٍة«. 0: »ِإنَُّه َلُيَغاُن َعَلى َقْلِب، َوِإنِّي أَلَْسَتْغِفُر اهلل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِماَئَة َمرَّ

أخرجه يف »أبواب فضائل القرآن« َباٌب: »يِف ااِلْستِْغَفاِر« برقم: ]1515[.
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 a
الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل 0

ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل الشهير بـ »سنن الترمذي«
لإلمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن َسْوَرة الترمذي

V )209 هـ - 279هـ( 

أخربن�ا الش�يُخ: عب�ُد اهلل ب�ُن عب�ِد العزيِز ب�ِن عقيل، س�امًعا عليه ألوائ�ل الكتب 
السبعة، وإجازة لباقيهن قال: أخربين عيل بن نارص أبو وادي قراءة لبعضه وإجازة، قال: 
ْهلوي، أخربنا  ْهلوي لكثري منه وإجازة، أخربنا حممد إس�حاق الدِّ أخربنا نذير حس�ني الدِّ
ْهلوي قال: أخربنا وال�دي، قال: أخربنا أبو طاه�ر الُكوَراين، عن  الش�اه عبد العزي�ز الدِّ

 

، ق�ال: أخربنا حمم�ُد البابيُل، أخربنا س�امل الس�نهوري، أخربن�ا النجم  عب�د اهلل الب�رصيِّ
، أخربنا أمحُد بُن  الَغْيطِ�ي، أخربنا عبد احلق الس�نباطي، أخربن�ا حممد بن عمر اْل�َمْلُت�ويِتُّ
، أخربنا الفخر ابن البخاري،  َبِعيُّ ، أخربنا عبد العزيز بُن عبد القادر الرَّ َوْيَداِويُّ احلسِن السُّ

 

، أخربنا حممود بن القاس�م األزدي،  َزْذ، أخربنا عبد امللُك اْلَكُروِخيُّ أخربنا عمُر بُن َطرَبْ
، أخربنا حمم�د اْل�َمْحُبويِبُّ قال: أخربنا احلافظ أبو عيس�ى  اِحيُّ أخربن�ا عبد اجلب�اُر اْل�َجرَّ

حممد بُن عيسى الرتمذيُّ قال:

َثنَا ُموَسى ال�ُجَهنِيُّ  َثنَا َي�ْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َقاَل: َحدَّ اٍر، َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َبشَّ َثنَا ُم�َحمَّ َحدَّ
َثنِي ُمْصَعُب ْبُن َسْعٍد، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اهلل 0 َقاَل لِ�ُجَلَساِئِه: »َأَيْعِجُز  َقاَل: َحدَّ
َأَحُدُكْم َأْن َيْكِســـَب َأْلَف َحَســـَنٍة؟« َفَسَأَلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَس�اِئِه: َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدَنا َأْلَف 
َحَس�نٍَة؟  َقاَل: »ُيَســـبُِّح َأَحُدُكْم ِماَئَة َتْســـِبيَحٍة ُتْكَتُب َلُه َأْلُف َحَسَنٍة، َوُتـَحطُّ َعْنُه َأْلُف 

َسيَِّئٍة« قال أبو عيسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

أخرجه يف »أبواب الدعوات« باب: )59( برقم: )3463(.
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 a
المجتبي من السنن الشهير بـ »السنن الصغرى«

سائي  لإلمام الحافظ/ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الَنّ

V )215 - 303 هـ(
أخ�ربين إجازة الش�يُخ حممد ياس�ني الف�ادايُن، وعبد الق�ادر بُن كرام�ة اهلل الرابغي 
وغريمه�ا، عن عمر بِن محدان املحريس، ق�ال: أخربنا عيل بن ظاهر الوتري، قال: أخربنا 
ْهلوي،  ْهلوي، أخربنا الشاه عبد العزيز الدِّ ْهلوي، أخربنا حممد إسحاق الدِّ عبد الغني الدِّ
أخربنا والدي ويل اهلل - سامًعا لبعضه وإجازة - قال: أخربنا أبو طاهر الُكوراين – قراءة 
علي�ه لبعض�ه وإج�ازة - قال: أخربن�ا ال�َحس�ُن الُعجيمي، أخربن�ا البابِ�يل جلميعه، عن 
�نُْهوري، قال: أخربنا النجم الَغْيطي، أخربنا زكريا األنصاري سامًعا لبعضه، وإجازة  السَّ
لمي املكي،  قال: أخربنا ِرضواُن بُن حممد ال�ُمْسَتْميل بقراءيت عليه، أخربنا عيل بن أمحد السُّ
أخربنا أبو الفرج عبد الرمحن ابن أيب احلس�ن الثعلبي بن القارئ، أخربنا عيل بن نرص اهلل 
الص�واف، أخربنا عب�د العزيز بن أمحد بن باقا احلنبيل البغدادي جلميعه. أخربنا أبو زرعة 
طاهر بن حممد بن طاهر  ال�َمْقِديس سامًعا جلميعه إال يسرًيا منه، قال: أخربنا عبد الرمحن 

 

وين، أخربن�ا أبو نرص أمحد بن احلس�ني ب�ن الكّس�ار، أخربنا أب�و بكر أمحد  اب�ن مَحْ�د ال�دُّ

 

اب�ن حممد بن إس�حاق بن الُس�نِّي قال: أخربنا أبو عبد الرمحن أمحد بن ش�عيب النََّس�ائُي 

 

قال:

َثنَا مَحَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل،  َن�ا ُقَتْيَبُة، َق�اَل: َحدَّ َأْخرَبَ
َقاَل: َبْينَا النَّبِيُّ 0 َي�ْخُطُب َيْوَم اْل�ُجُمَعِة إِْذ َجاَء َرُجٌل، َفَقاَل َلُه النَّبِيُّ 0: 

»َصلَّْيَت؟« َقاَل: اَل، َقاَل: »ُقْم َفاْرَكْع«.
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« برقم:  َماِم َرِعيََّتُه َوُهَو َعىَل اْل�ِمنرَْبِ أخرجه يف »ِكَت�اب اجلمعة« باب: »ُم�َخاَطَبُة اإْلِ
.)1409(
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 a
»السنن«

لإلمام الحافظ/ أبي عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني بن ماجه
V )209هـ - 273هـ( 

أخربين املش�ايخ حممد بن عبد اهلل الصومايل، وعب�د العزيز الزهراين، وعبد الرمحن 
العياف وغريهم إجازة عن س�ليامن بن عبد الرمحن احلمدان، عن عبد الس�تار الدهلوي، 
عن أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى، عن عبد الرمحن بن حس�ن آل الش�يخ، عن عبد الرمحن 
اجل�ربيت، ع�ن مرت�ىض الزبي�دي، ع�ن أمحد بن س�ابق الزعب�يل، ع�ن البابيل ق�ال أخربنا 
الس�نهوري أخربنا النجم الغيطي - س�امًعا له إال قدر الربع فإجازة - قال: أخربنا زكريا 
األنص�اري - س�امًعا لبعضه وإجازة - أخربنا احلافظ ب�ن َحَجر - قراءة جلميعه إال آخره 
فإج�ازة - ق�ال: أخربنا أبو العباس أمحد ب�ن عمر اللؤلؤي، أخربن�ا احلافظ  أبو احلجاج 
يوسف بن عبد الرمحن املزي، أخربنا عبد الرمحن بُن أيب عمر ال�َمْقديس، أخربنا ال�ُمَوفَّق 
عب�د اهلل بن أمح�د بِن ُقَدامة احلنبيل، أخربن�ا أبو ُزْرَعة طاهر بن حمم�د بن طاهر املقديس، 
، أخربنا أبو طلحة القاسم بُن أيب ال�ُمنْذِر  ِميُّ أخربنا أبو منصور حممد بن ال�ُحسني اْل�ُمَقوِّ
الَقْزويني، أخربنا أبو ال�َحس�ن عيل بن إبراهي�م الَقّطان، أخربنا احلافظ أبو عبد اهلل حممد 

 

ابن َيزيد بن ماجه الَقْزويني قال:

ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َع�ْن ُعاَمَرَة ْبِن  َثنَ�ا ُم�َحمَّ ٍد َقااَل: َحدَّ َثنَ�ا َأبُ�و َبْكٍر، َوَعيِلُّ ْب�ُن ُم�َحمَّ َحدَّ
اْلَقْعَقاِع، َعْن َأيِب ُزْرَعَة، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة I َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل 0: »َكِلَمَتاِن 
ِن، ُســـْبَحاَن اهلل  َخِفيَفَتـــاِن َعَلـــى اللََّســـاِن، َثِقيَلَتاِن ِفـي اْلـِميـــَزاِن، َحِبيَبَتاِن ِإىَل الرَّمْحَ

ْمِدِه، ُسْبَحاَن اهلل اْلَعِظيِم«. َوِبَ

أخرجه يف: »أبواب األدب« َباُب: »َفْضِل التَّْسبِيِح« برقم: )3806(.
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 a
»الموطأ« 

لإلمام مالك بن أنس بن أبي عامر األصبحي المدني
V )93 - 179هـ(

برواية يحيى بن يحيى الليثي

 ، أخربين الش�اذيل النيفر وغ�ريه، إجازة عن عبد احل�ي الَكتَّاين، وعم�ر اْل�َمْحِريِسِ
كلمه�ا ع�ن حممد فالح الظاهري س�امًعا وإج�ازة، قال: أخربنا حممد بن عيل الس�نويس، 
أخربنا حممد بن عبد السلم النارصي، أخربنا أبو العلء إدريس العراقي، أخربنا أمحد بن 
عبد اهلل الغريب الرباطي قراءة لبعضه وإجازة، أخربنا التاج حممد الِقْلِعي، ألوله وإجازة، 
أخربنا حسن الُعَجيمي، أخربنا عيسى اجلعفري، أخربنا سلطان ال�َمّزاحي، أخربنا أمحد 

 

ابن خليل السبكي، أخربنا النجم الَغْيطي، أخربنا عبد احلق السنباطي، قال: أخربنا البدر 
ابة، أخربنا عمي احلسُن بُن أيوَب النسابُة، أخربنا  أبو حممد احلسُن بُن حممد بِن أيوَب النَّسَّ
أب�و عبد اهلل حمم�ُد بُن جابٍر ال�وادي آيش التونيس، أخربنا أبو حممٍد عب�د اهلل بُن حممٍد بِن 
ه�اروَن الطائ�ُي القرطب�ُي، أخربنا أبو القاس�م أمحُد بُن يزي�َد بِن أمحٍد بِن َبِق�يٍّ القرطبُي، 
، أخربن�ا أبو عبد اهلل حممد بُن  أخربن�ا أب�و عبد اهلل حممُد بُن عب�د احلقِّ اخلزرجُي الُقْرُطبِيُّ
ف�رج َمْوىَل ْب�ِن الطَّلَِّع، أخربن�ا أبو الوليد يونس ب�ن عبد اهلل بن ُمغي�ث الصّفار، أخربنا 

 

أبو عيسى حييى بن عبد اهلل بن حييى بن حييى الليثي، أخربنا عم أيب: ُعبيد اهلل بُن حييى بِن 
حييى، أخربنا والدي حييى بُن حييى الليثي قال:

أخربن�ا مال�ك بن أن�س، َعْن َنافٍِع، َع�ْن َعْبِد اهلل ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُس�وَل اهلل 0 
َأْدَرَك ُعَمَر ْبَن اْل�َخطَّاِب I َوُهَو َيِسرُي يِف َرْكٍب، َوُهَو َي�ْحِلُف بَِأبِيِه.
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ِلُفوا ِبآَباِئُكـــْم، َفَمْن َكاَن  َفَق�اَل َرُس�وُل اهلل 0: »ِإنَّ اهلل َيْنَهاُكـــمْ َأْن َتْ
َحاِلًفا، َفْلَيْحِلْف ِباهلل َأْو ِلَيْصُمْت«.

أخرجه يف كتاب »النذور واأْلَْياَمِن« َباُب: »َجاِمِع اأْلَْياَمِن« برقم: )14(.

تعليق:

هذا احلديث من ثنائيات اإلمام مالك، وهي تربو عىل املائة واخلمسني حديًثا، وهي 
أعىل ما وقع له.
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 a
الُمسند

لإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
V )164 - 241هـ(

أخربين به الش�يخ عبد اهلل ابن عقيل س�امًعا عليه لبعضه غري مرة يف جلس�ة خاصة 
وعامة وإجازة لباقيه، قال أخربين عيل بن نارص أبو وادي لبعضه وإجازة، قال أخربنا نذير 
حس�ني الّدهلوي لبعضه وإجازة، عن حممد إس�حاق الّدهلوي، عن الش�اه عبد العزيز، 
ع�ن أبيه ويل اهلل الدهلوي، قال: أخربنا أب�و طاهر الُكوَراين لبعضه وإجازة، قال: أخربنا 

 

عب�د اهلل البرصي جلميع�ه، أخربنا حممد البابِ�يل، عن النجم حممد الغزي، ع�ن أبيه البدر 
الغ�زي، ع�ن أيب الفتح حممد الع�ْويف املرصي، أخربنا أمحد بن عث�امن املرصي الكلوتايت، 
أخربن�ا حممد بن حممد بن حيدرة، أخربنا عيل ب�ن أمحد الُعريض، أخربتنا زينب ابنة مكي 

صايف. انية، والفخر بن الُبخاري قاال: أخربنا أبو عيل حنبل بن عبد اهلل الرَّ احلَرَ

)ح( وبرواية البدر الغزي، عن أيب الفتح املزي، عن ابن اجلزري، عن ابن كثري، عن 
اب�ن تيمي�ة، قال: أخربنا الفخر بن الُبخاري، وأبو حممد عبد اهلل احلنفي، وأبو العباس بُن 
ن، َوأبو العباس ْبُن َش�ْيَباَن أربعتهم قالوا: أخربنا حنبل الرصايف، أخربنا أبو القاس�م  َعلَّ
هبة اهلل بن حممد بن ال�ُحصني الش�يباين، أخربنا أبو عيل احلس�ن بن عيل التميمي، أخربنا 
 أب�و بكر أمحد بن جعفر القطيعي، أخربنا أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حممد 

ابن َحنَْبل، حدثني، والدي أمحد بن حنبل قال:

، َعْن مُحَْيٍد، َعْن َأَنٍس I َقاَل:  َقاَل َرُسوُل اهلل 0:  َثنَا اْبُن َأيِب َعِديٍّ َحدَّ
ُقُه ِلَعَمٍل َصاِلٍ  ْعَمَلُه« َقاُلوا: َوَكْيَف َيْس�َتْعِمُلُه؟ َقاَل: »ُيَوفِّ »ِإَذا َأَراَد اهلُل ِبَعْبٍد َخرْيًا اْســـتَ

َقْبَل َمْوِتِه«.
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أخرجه يف مسند أنس I برقم: ]12036[.

تعليق:

ه�ذا احلدي�ث من ثلثيات�ه؛ وهي أعىل م�ا وقع يف مس�نده، ولقد مجع�ت وطبعت 
منفردة، وهي تس�ع وعرشين وثلثامئة حديًثا، قام بتخرجيها إس�امعيل بن عمر املقديس، 
ين املق�ديس، ورشحها  ووافت�ه املني�ة دون إكامهلا، ث�م أكمله�ا صاحبه احلافظ ضي�اء الدِّ

الشمس حممد السفاريني، وقد طبع رشحه يف جملدين.

  



73 برتتيب أسانيد السْعد

 a
الجامع المسند وهي »السنن«

لإلمام أبي محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي
V )181 - 255هـ(

أخربين به إجازة األشياخ حممد بن أمحد التمبكتي املكي، وابن الزمزمي األنصاري، 
وحممد احلبيب الرشيف، وحممد بن احلس�ن اهلاش�مي وأبو تراب الظاهري وغريهم عن 
 والد األخري العلمة: عبد احلق اهلاشمي، عن أمحد بن عبد اهلل البغدادي، عن عبد الرمحن 
اب�ن عب�اس بن عبد الرمحن، عن حممد بن عيل الش�وكاين، عن عبد القادر الكوكباين، عن 
�لبي،  حمم�د حيات الس�ندي، عن البرصي، ع�ن البابيل، قال: أخربنا الش�هاب أمحد الشِّ
لبعضه وإجازة عن النجم الغيطي لبعضه وإجازة، عن زكريا األنصاري لبعضه وإجازة، 
ا لثلثياته وغريها -  ع�ن ِرض�وان الُعقبي لبعضه وإجازة، عن إبراهيم التنوخي – س�اعاً
تِّي - جلميعه س�وى  قال: أخربنا أمحد ابن أيب الطالب احلجار، أخربنا عبد اهلل بن عمر اللَّ
 أب�واب معلوم�ة فإج�ازة - قال: أخربنا أب�و الوقت عبد األول الس�جزي، ق�ال: أخربنا 
عب�د الرمح�ن بن حممد ال�داودي، أخربنا عبد اهلل بن أمح�د ابن مَحُُّويُة، أخربن�ا أبو ِعْمَراَن 
اِرِميُّ  مْحَِن التميمي الدَّ ٍد َعْبُد اهلل ْبُن َعْبِد الرَّ ، أخربنا َأُبو ُم�َحمَّ َمْرِقنَْديُّ عيسى بن عمر السَّ

َقاَل:

َن�ا َيِزي�ُد ْب�ُن َه�اُروَن، أخربن�ا مُحَْيٌد، َع�ْن َأَنٍس I َع�ِن النَّبِِي 0  َأْخرَبَ
ُرُجوَن ِإَلْيَها  نَِّة َلُســـوًقا« َقاُل�وا: َوَما ِهَي؟ َقاَل: »ُكْثَباٌن ِمْن ِمْســـٍك َيْ َق�اَل: »ِإنَّ يِف اجْلَ
َفَيْجَتِمُعوَن ِفيَها، َفَيْبَعُث اهلُل َعَلْيِهْم ِرحًيا َفُتْدِخُلُهْم ُبُيوَتُهْم، َفَيُقوُل هَلُْم َأْهُلوُهْم: َلَقِد 

اْزَدْدُتْ َبْعَدَنا ُحْسًنا، َوَيُقوُلوَن أَلْهِليِهْم ِمْثَل َذِلَك«.

َقاِق« باب: يف »سوق اجلنة« برقم: )3050(. أخرجه يف: كتاب »الرِّ
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تعليق: 

ه�ذا احلديث من ثلثياته وهي مخس�ة ع�رش حديًثا، وهي أعىل ما وقع يف مس�نده، 
ولقد مجعت وطبعت منفردة.

  



75 برتتيب أسانيد السْعد

 a
ِحيِح َعِن النَّبِِي 0، بِنَْقِل اْلَعْدِل َعِن  ُم�ْخَترَصُ اْل�ُمْخَترَصِ ِمَن اْل�ُمْسنَِد الصَّ
ْس�نَاِد َواَل َجْرٍح يِف َناِقيِل اأْلَْخَباِر  اْلَعْدِل َمْوُصواًل إَِلْيِه 0 ِمْن َغرْيِ َقْطٍع يِف َأْثنَاِء اإْلِ

.- c تِي َنْذُكُرَها- بَِمِشيَئِة اهلل الَّ

الشهير بـ »صحيح ابن خزيمة«
لإلمام الحافظ/ أبي بكر محمد بِن إسحاق بن خزيمة

 V )223 - 311هـ(

أخربين اس�تجازة الش�يخ عبد الرمحن بن عبد اهلل املل األحس�ائي، ع�ن هباء الدين 
األفغ�اين، عن أبيه، عن مرتىض الزبيدي، عن أمحد بن س�ابق الزعب�يل، عن حممد البابيل، 
عن الش�مس حمم�د الرميل، عن زكري�ا األنصاري، ع�ن احلافظ ابن حجر ق�ال: َأْخربيِن 
د بن َأمْحد بِن أيب اهليجاء  ي، قال: أخربنا ُم�َحمَّ احِلِ الِع�امد َأبُو بكر بُن إِْبَراِهيم بن اْلِعّز الصَّ
، أخربنا َأُبو َرْوٍح  ِد اْلَبْكِريُّ راد، - إَجاَزة إِن مل يكن َساَمًعا - َأخربنا اْل�َحَسُن ْبُن ُم�َحمَّ الزََّ

 

، أخربن�ا َأُبو اْلَقاِس�ِم َزاِهُر ْبُن َطاِهٍر الش�حامي، قال  �ٍد اْل�َهَرِويُّ َعْب�ُد اْل�ُمِع�زِّ ْبُن ُم�َحمَّ
، َوَأُبو َس�ْعٍد َأمْحَُد ْبُن  مْحَ�ِن اْلَكنَْجُروِذيُّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ أخربن�ا اْل�َمَش�اِيُخ: َأُبو َس�ْعٍد ُم�َحمَّ
ِد بن حييى الوراق – سامًعا  ُد ْبُن ُم�َحمَّ ٍد ابن إبراهيم اْل�ُمْقِرُئ، َوَأُبو َعْبِد اهلل ُم�َحمَّ ُم�َحمَّ
ُد ْبُن اْلَفْضِل بن حممد بن إسحاق اْبِن ُخَزْيَمَة  ملفًقا مفرًقا-، َقاُلوا: أخربنا َأُبو َطاِهٍر ُم�َحمَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَزْيَمَة قال:  ي َأُبو َبْكٍر ُم�َحمَّ أخربنا َجدِّ

َنا َعْبُد اْلَعِزي�ِز ْبُن ُصَهْيٍب، َعْن  َثنَ�ا َيْعُق�وُب ْبُن إِْبَراِهيَم، حدثنا اْب�ُن ُعَليََّة، َأْخرَبَ َحدَّ
َأَنِس ْبِن َمالٍِك I َقاَل: َدَخَل َرُس�وُل اهلل 0 اْل�َمْس�ِجَد، َوَحْبٌل َم�ْمُدوٌد َبنْيَ 
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ْت َأْمَسَكْت بِِه، َفَقاَل:  ، َفَقاَل: »َما َهَذا؟« َقاُلوا: لَِزْينََب ُتَصيلِّ َفإَِذا َكِسَلْت، َأْو َفرَتَ َساِرَيَتنْيِ
»ُحلُّوُه«، ُثمَّ َقاَل: »ِلُيَصلِّي َأَحُدُكْم َنَشاَطُه، َفِإَذا َكِسل َأْو َفرَتَ َفْلَيْقُعْد«.

ِع َوَكَراَهِة  أخرج�ه يف كت�اب »الص�لة« َب�اُب: »اأْلَْم�ِر بِااِلْقتَِصاِد يِف َص�َلِة التََّط�وُّ
ِع« برقم: )1180(. اْل�َحْمِل َعىَل النَّْفِس َما اَل ُتطِيُقُه ِمَن التََّطوُّ

  



77 برتتيب أسانيد السْعد

 a
المسَند الصحيح على التقاسيم واألنواع

من غير وجود َقْطع في سندها وال ثبوت َجْرح في ناِقلها
الشهير بـ »صحيح ابن ِحبَّان«

لإلمام الحافظ أبي حاتم مَحَمد بِن ِحبَّان بن
أْحَمد بن ِحبَّان التميمي الدارمي الُبستي
V )المتوفى سنة: 354 هـ(

أخربنا إجازة الشيخ املعمر عبد الرؤوف بن نعمة اهلل النيبايل الرمحاين األثري وغريه، 
عن أمحد اهلل القريش، عن حسني بن حمسن األنصاري، عن حممد بن نارص احلازمي، عن 
مسفر بن عبد الرمحن، ومحد بن عتيق، كلمها عن ُحسني بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب، 
وعبد الرمحن بن حس�ن ب�ن حممد بن عبد الوهاب، كلمها عن والد األول الش�يخ حممد 
بن عبد الوهاب، عن حممد حياة السندي، عن البرصي، عن البابيل، عن الشمس الرميل، 
عن زكريا األنصاري عن ابن حجر قال: قرأته عىل أيب إِْسَحاق التنوخي، وقرأت من أول 
�ْيخ إِْبَراِهيم بن إِْس�َحاق  ابِع ِمنُْه إىَِل آخر اْلَباب عىل أم اْلفضل َخِدجَيَة بنت الشَّ اْلقس�م الرَّ

 

د بن َأمْحد ابن أيب اهليجاء بن الزراد  ابن ُس�ْلَطان بِِدَمْش�ق بإجازهتام من أيب عبد اهلل ُم�َحمَّ
بَِساَمِعِه عىل اْل�َحافِظ أيب َعيل اْل�حسن بن ُم�َحمد اْلبْكِري أخربنا َأُبو روح عبد اْل�معز بن 
ُم�َحمد اهلروي أخربنا َتِيم ابن أيب سعيد اْل�ُجْرَجايِن َأخربنا َأُبو اْل�حسن َعيل بن ُم�َحمد 
البحاثي أخربنا َأُبو اْل�حسن ُم�َحمد بن َأمْحد بن َهاُرون الَزْوَزين أخربنا َأُبو َحاتِم ُم�َحمد 

 

ابن حَبان التَِّميِمي قال:

َثنَا  َثنَا َي�ْحَيى ْبُن َأيُّوَب اْل�َمَقابِِريُّ َحدََّ ، َحدَّ �اِميُّ مْحَِن السََّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ َنا ُم�َحمَّ َأْخرَبَ
ُه َسِمَع اْبَن ُعَمَر َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل  يِن َعْبُد اهلل ْبُن ِدينَاٍر َأنَّ إِْساَمِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َقاَل: َوَأْخرَبَ
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ٌس اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ اهلل: اَل َيْعَلُم َما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َأَحٌد  0: »َمَفاِتيُح اْلَغْيِب َخْ
ِإالَّ اهلل، َواَل َمـــا يِف َغـــدٍ ِإالَّ اهلل، َواَل َيْعَلُم َمَتى َيْأِتي اْلـَمَطُر ِإالَّ اهلل، َواَل َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ 

اَعُة َأَحٌد ِإالَّ اهلل«. َأْرٍض َتـُموُت، َواَل َيْعَلُم َمَتى َتُقوُم السَّ

�نََن َم�َخاَفَة َأْن  ْجِر َعْن ِكْتَب�ِة اْل�َمْرِء السُّ أخرج�ه يف كت�اب »العلم« ب�اب: »َباُب الزَّ
ِة َما َذَكْرَناُه« برقم: ]71[. ُح بِِصحَّ َيتَِّكَل َعَلْيَها ُدوَن اْل�ِحْفِظ َل�َها - ِذْكُر َخرَبٍ َثاٍن ُيرَصِّ

  



79 برتتيب أسانيد السْعد

 a
المعجم اْلَكِبير 

َبَراِنّي لإلمام الحافظ/ أبي اْلَقاِسم ُسليمان بن أحمد الَطّ
V )260 - 360هـ(

أخربين به إجازة الشيخ عبد الفتاح بُن حسني َراَوْه املكي، عن املحريس، عن حممٍد 
املكِي بن عزوز التونيس، عن أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى النجدي، عن عبد اللطيف ابن 
عبد الرمحن آل الش�يخ عن حممد بن حممود بن حممد الُعنايب اجلزائري األثري، عن جده، 
عن عمه أخي أبيه ألمه مصطفى بن رمضان الُعنَّايب، عن حممد بن َشّقُرون التِّلمساين، عن 
عيلٍّ األَْجُهوِري، عن عمر بن ُأْل�َجاَي، والشمس الرميل كلمها عن زكريا األنصاري، عن 
احلافظ ابن حجر قال: - َقَرأت املجلد األول ِمنُْه َوآخره آخر اْل�ُجْزء الَرابِع َواْلِعرْشين - 
د بن عبد اْل�َهاِدي بإجازهتا من ُم�َحَمد بن عبد احلميد، قال: َأنبَأَنا  عىل َفاطَِمة بنِت ُم�َحمَّ
، قال: قرَئ عىل أم اْل�حسن َفاطَِمة بنت أيب اْل�حسن  إِْساَمِعيل بن عبد اْلقوي ابن أيب اْلِعزِّ
س�عِد اْل�َخرْي َونحن نْسمع قالت: أخربتنا َفاطَِمة بِنُت عبِد اهلل ال�ُجْوْزَدانِيَُّة سامًعا، َقاَلت 
د بن عب�د اهلل ْبن ِريَذَة ق�ال: أخربنا َأُبو اْلَقاِس�ِم ُس�َلْياَمُن ْبُن َأمْحََد  أخربن�ا َأُب�و بك�ر ُم�َحمَّ

ايِنُّ قال: رَبَ الطَّ

، ثنا َأُبو َعاِصٍم، َعْن َيِزيَد ْبِن َأيِب ُعَبْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَكوع  ُّ َثنَا َأُبو ُمْسِلٍم اْلَكيشِّ َحدَّ
I َقاَل: َقاَل َرُس�وُل اهلل 0: »َمْن َقاَل َعِليَّ َما مَلْ َأُقْل َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن 

النَّاِر« أخرجه برقم: )6280(.
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تعليق:

ه�ذا احلدي�ث من رباعي�ات اإلمام الط�رباين وهي أربع�ة أحاديث فق�ط أخرجها 
متتالية يف »معجمه الكبري« بنفس اإلسناد املتقدم: وهي برقم: )6280، 6281، 6282، 

 .)6284

ه�ذا وقد وق�ع للطرباين V ثلثة أحاديث ثلثية اإلس�ناد أخرجها يف »املعجم 
األوسط والصغري وواحدا يف الكبري«، بأسانيد ضعيفة.
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 a
َحيَحْيِن اْلـُمْسَتْدرك على الَصّ

بِّّي النَّْيَساُبوِري د ْبن عبد اهلل الَضّ ألبي عبد اهلل ُمـَحَمّ
V )405 - 321(

أخربين به إجازة الشيخ أمحد بن حممد زبارة اليامين، عن عيل بن أمحد الُسدمي، عن 
حممد بن حممد بن عيل الَعمراين، عن الش�وكاين، عن الكوكباين، عن حياة الس�ندي، عن 
الب�رصي، عن البابيل، عن الش�مس الرميل، ع�ن زكريا األنصاري، ع�ن ابن حجر قال: 
، عن أيب اْل�ُحَسنْيِ  َمْش�ِقيِّ ٍر الدِّ َهبِّي إَجاَزة، عن اْلَقاِس�ِم ْبُن ُمَظفَّ أنبأنا بِِه َأُبو ُهَرْيَرة ْبن الذَّ
، عن أيب َبْكٍر َأمْحَُد  ، َعْن َأيِب اْلَفْضِل َأمْحََد ْبِن َطاِهٍر اْل�ِميَهنِيِّ ِ عيل بن َأيِب َعْبِد اهلل اْبِن اْل�ُمَقريَّ

ْبُن َعيِلٍّ األَِديب، عن اْل�َحاِكِم أيب َعْبِد اهلل النيسابوري قال:

َداَن، ثنا َأُبو ِقَلَبَة، ثنا َأُبو َعاِصٍم،  ُد ْبُن َأمْحََد اْلَقنَْطِريُّ برَِبَ يِن َأُبو اْل�ُحَسنْيِ ُم�َحمَّ َأْخرَبَ
ثنا َيِزيُد ْبُن َأيِب ُعَبْيٍد، َعْن َس�َلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع َقاَل: »َغَزْوُت َمَع َرُس�وِل اهلل 0 َسْبَع 
�ُرُه َرُس�وُل اهلل 0 َعَلْينَا«  َغ�َزَواٍت، َوَم�َع َزْي�ِد ْبِن َحاِرَثَة تِْس�َع َغ�َزَواٍت َكاَن ُيَؤمِّ

َجاُه«. ، َومَلْ ُي�َخرِّ ْيَخنْيِ ِط الشَّ َصِحيٌح َعىَل رَشْ

َحاَبِة« M يف ِذْكر َمنَاِقِب َزْيٍد اْل�حبِّ ْبِن َحاِرَثَة  أخرج�ه يف ِكَتاب »َمْعِرَفِة الصَّ

 

ى برقم: )4961(. اِحيَل ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ اْبِن رَشَ

تعليق:

هذ احلديث من مخاسيات احلاكم يف املستدرك.
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 a
الّسَنن اْلَكِبير

لإلمام الحافظ أبي بكر َأْحمد بن اْلُحَسْين اْلَبْيَهِقّي
V )384 - 458 هـ(

أخربين إجازة الش�يخ حممد عيل املراد احلموي ثم املدين، عن الش�يخ أمحد بن سليم 
�ابة الطرابليس، عن  امل�راد احلم�وي، عن حممد ع�يل ال�ُمراد، عن حممود ب�ن حممد بن نشَّ
مصطف�ى ال�ُمَبلِّط، ومصطفى الُبوالقي، كلمها ع�ن األمري الكبري، عن أمحد اجلوهري، 
ع�ن البرصي، عن البابيل، عن الش�مس الرم�يل، عن زكريا األنص�اري، عن احلافظ ابن 
حج�ر، قال: أخربين ب�ه احلافظان أبو اْلفضل بن اْل�ُحَس�نْي َوأبو اْل�حس�ن اهليثمي قراءة 
د بن إِْس�اَمِعيل بن عمر اْل�َحَمِوي أخربنا اْلَفخر بن  عليهام َقااَل: أخربنا َأُبو اْلفضل ُم�َحمَّ
الُبَخاِري أخربنا عبد اهلل بن عمر الصفار، َوَمنُْصور بن عبد اْل�ُمنعم الفراوي إَجاَزة ِمنُْهاَم 
د  د اخلواري َوَقاَل الثَّ�ايِن َأخربنا ُم�َحمَّ ُمَكاتَب�ة َق�اَل األول: َأنبَأَنا عبد اْل�َجبار ب�ن ُم�َحمَّ

إِْساَمِعيل اْلَفاِريِس َقاَل أخربنا َأُبو بكر َأمْحد بن اْل�ُحَسنْي اْلَبْيَهِقّي قال:

ِد ْبِن ُيوُس�َف اْلَفِقيُه،  ُد ْبُن ُم�َحمَّ َنا َأُبو َعْبِد اهلل اْل�َحافُِظ، أنبأ َأُبو النَّرْضِ ُم�َحمَّ َأْخرَبَ
يُر، ثنا ُش�ْعَبُة، َعْن َأيِب إِْس�َحاَق،  ِ ثن�ا ُعْث�اَمُن ْبُن َس�ِعيٍد، ثنا َحْفُص ْبُن ُعَم�َر َأُبو ُعَمَر الرضَّ
اِء I َقاَل: »َل�امَّ َنَزَلْت: »اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْل�ُمْؤِمننَِي َواْل�ُمَجاِهُدوَن  َعِن اْلرَبَ
يِف َس�بِيِل اهلل«، اآْلَيَة، َأَمَر َرُس�وُل اهلل 0 َزْيًدا َفَكَتَبَها، َفَجاَء اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َفَش�َكا 

اَرَتُه إىَِل َرُسوِل اهلل 0 َفَأْنَزَل اهللُ D: ]پ  پ  پ[ ]6: 95[«. َضَ

َماَنِة َواْلُعْذِر  ْعِف َواْل�َمَرِض َوالزَّ « َباُب: »َمِن اْعَت�َذَر بِالضَّ �رَيِ أخرجه يف ِكَتاُب »السِّ
يِف َتْرِك اْل�ِجَهاِد« برقم: )17814(.
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إتمام الِعقد بذكر أهم المؤلفات

التي اتصلت بها أسانيد السعد

1- كتاب »األدب املفرد« لإلمام البخاري.
2- كتاب »بر اْلَوالِدين« لإلمام البخاري.

3- كتاب »خلق أفعال العباد« لإلمام البخاري.
َلة َلُه« لإلمام البخاري. 4- كتاب »رفع اْلَيَدْيِن يِف الصَّ

5- »التاريخ الكبري« لإلمام البخاري.
6- كتاب »التَّْمِييز« لإلمام مسلم.

7- كتاب »الكني واألسامء« لإلمام مسلم.
8- كتاب »الطبقات« لإلمام مسلم.

9- »ِرَساَلة أيب َداُود السجستاين إىل أهل مكة«.
10- كتاب »الشامئل املحمدية« لإلمام الرتمذي.

ِمِذي. ْ 11- كتاب »اْلِعَلل« لِلرتِّ
نَن اْلُكرْبَى« للنسائي. 12- »السُّ

13- »مسند ال�ُحميدي مع رسالته أصول السنة«.
د بن اْل�َجاُرود. 14- كتاب »اْل�ُمنَْتقي« أليب ُم�َحمَّ

15- كتاب »التوحيد« البن خزيمة.
16- كتاب »عقيدة السلف وأصحاب احلديث« أليب عثامن الصابوين.

17- كتاب »اإللزامات« للدارقطني.
احِلني« للنواوي. 18- »رياض الصَّ
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19- كتاب »اإلذكار للنووي«.
د عبد اْلَغنِي اْل�َمْقِديِس. 20- »ُعْمَدة اأْلَْحَكام« لِْلَحافِِظ أيب ُم�َحمَّ

ْغَرى« لعبد اْل�حق اأْلَْزِدّي األشبييل. 21- كتاب »اأْلَْحَكام الصُّ
22- »املنتقي« للمجد عبد السلم ابن تيمية.

23- »بلوغ املرام« البن حجر.
24- كتاب »اْل�ُمحدث اْلَفاِصل َبني الراِوي والواعي« للّراَمُهْرُمزي.

25- كتاب »ُعُلوم ال�َحِديث« لْلَحاِكم النَّْيَساُبوِري.
َواَية للخطيب«. 26- كتاب »اْلِكَفاَية يِف قوانني الرِّ

27- كت�اب »عل�وم احلديث الش�هري ب�� )مقدمة اب�ن الص�لح(« أليب َعْمرو ابن 
الّصلح.

28- »املوقظة للذهبي«.
29- »نظم التبرصة والتذكرة الشهرية باأللفية« للحافظ العراقي.

30- »نخبة الفكر« البن حجر.
.V 31- مؤلفات شيخ اإلسلم ابن تيمية

.V 32- مؤلفات ابن القيم
.V 33- مؤلفات احلافظ ابن رجب

.V 34- مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب
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إتمام الِعقد بذكر أهم المؤلفات التي

اتصلت بها أسانيد شيخنا السعد
والتي قد شرح شيخنا غالبها، فمنها

، ومنها لم يتمه بعد ما أتم شرحه كاملاً

:V )1- كتاب »األدب المفرد« لإلمام البخاري  )194 - 256هـ

أخ�ربين إجازة الش�يخ مح�اد األنصاري، ع�ن املحريس، عن حممد املك�ي بن عزوز 
التونيس، عن أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى، عن عبد الرمحن بن حس�ن، عن جده حممد ابن 
عبد الوهاب، عن حممد حيات السندي، عن عبد اهلل البرصي، وحسن العجيمي كلمها 
ق�اال: أخربنا حممد البابيل س�امًعا عليه ألربعني حديًثا من�ه، عن النجم الغزي، عن حممود 

 

ابن حممد البيلوين، عن إبراهيم بن يوسف احلنبيل، عن القطب أيب اخلري اخليرضي، قال: 
أخربنا العز بن الفرات بقراءيت. )ح(

وبرواي�ة الباب�يل عن حجازي الواعظ، عن أمحد بن حممد بن يش�بك، أخربنا زكريا 
األنصاري سامًعا، أنبأنا العز بن الفرات إجازة، أنبأنا عبد العزيز بن مجاعة إجازة، أخربتنا 
ست الفقهاء بنت إبراهيم الواسطي قراءة وسامًعا سوى من باب: »ما ُيدخر للداعي من 
الث�واب« إىل ب�اب: »من رأى غي�اًم« فإجازة، عن عبد اللطيف بن حمم�د الُقبَّْيطي، أخربنا 
أبواملعايل أمحد بن عبد الغني الباجرسائي س�امًعا س�وى ما ُعنيِّ آنًفا فإجازة، أخربنا حممد 
ب�ن العلء الواس�طي، أخربنا أبو نرص أمحد بن حمم�د النيازكي، أخربنا أبو اخلري أمحد ابن 

حممد بن عبد اجلليل الَعبقيس، أخربنا البخاري.
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:V )2- كتاب »بر اْلَواِلدين« لإلمام البخاري )194 - 256هـ

وباإلسناد الذي مر إىل زكريا األنصاري عن ابن حجر قال: قرأته عىل أيب اْل�حسن 
د ابن أيب اْل�مجد بِاْلَقاِهَرِة، وَعىل أم اْل�حس�ن َفاطَِمة بنت املنجا بِِدَمْش�ق  َع�يل ب�ن ُم�َحمَّ
د بن َأمْحد ابن أيب اهليجاء بن الزراد، َأنبَأَنا َعيّل بن ُيوُس�ف  �ا َع�ن أيب عبد اهلل ُم�َحمَّ ِكَلمُهَ
مْحَن الشعري َوَأنا أسمع، أخربنا عمر َوَعاِئَشة  وِري َقاَل: قرَئ عىل َزْينَب بنت عبد الرَّ الصُّ
اْبن�ا َأمْح�د بن َمنُْصور الصف�ار، َقاَل عمر: أخربنا َأُبو بكر َأمْحد ب�ن َعيّل بن خلف، َوَقاَلت 
د بن إِْس�اَمِعيل التفلييس َقااَل: أخربنا َأُبو َعيّل مَحْ�َزة بن عبد اْلَعِزيز  َعاِئَش�ة: أخربن�ا ُم�َحمَّ
د بن إِْس�اَمِعيل الُبَخاِريُّ  د ب�ن َأمْحد بن دلويه أخربنا ُم�َحمَّ املهلب�ي أخربن�ا َأُبو بكر ُم�َحمَّ

بِِه.

:V )3- كتاب »خلق أفعال العباد« لإلمام البخاري )194 - 256هـ

أخربين الش�يخ مح�ود التوجيري إجازة عن عبد اهلل العنق�ري، عن حممد بن إبراهيم 
ر، عن حممد بن عبد الوهاب،  بن حممود، عن عبد اهلل أبا ُبَطني، عن محد بن نارص بن ُمَعمَّ
عن عبد اهلل بن إبراهيم الش�مري الفريض، عن أيب املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبيل، 
عن أبيه، عن الشهاب أمحد ابن أيب الوفاء بن مفلح الشهري بالوفائي، عن أيب النجا موسى 
�َويكي، عن الش�هاب أمحد بن عب�د اهلل العس�كري، عن نظام  احلج�اوي، ع�ن أمح�د الشُّ
الدي�ن عم�ر بن إبراهيم بن حممد ب�ن مفلح الصاحلي احلنبيل، عن أيب بك�ر بن ال�ُمِحب، 
ي، كلمها عن الفخ�ر ابن البخاري، عن  عن ش�يخ اإلس�لم ابن تيمي�ة وأيب احلجاج املزِّ

 

ِد ْبِن  ٍد عبد اْلَواِحد بن إِْساَمِعيل بن ظافر اأْلَْزِدّي، عن أيب َطاِهٍر َأمْحَُد ْبُن ُم�َحمَّ أيب ُم�َحمَّ
، عن حممد بن طاهر املقديس، عن الش�يخ أيب بكر بن اخلاضبة، عن أيب بكر  �َلِفيُّ َأمْحََد السِّ
وجي�ه بن طاهر الش�حامي كتابة من نيس�ابور، وحممد بن عبد اهلل بن أمح�د العامري عنه 
سامًعا، قال: أخربين أبو الفتح حممد بن أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، سمكويه، فيام أذن يل 
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أن أروَيه عنه، قال: أخربنا اإلمام أبو س�هل أمحد بن عيل األبيوردي، حدثنا إس�امعيل بن 
، حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن يوس�ف الفربري، حدثنا  حممد بن أمحد بن حاجب اْلُكَش�ايِنُّ

أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري سنة ست ومخسني ومائتني.

اَلة َلُه« لإلمام البخاري )194 - 256هـ(  4- كتاب »رفـــع اْلَيَدْيِن ِفي الَصّ
 :V

وباإلس�ناد ال�ذي م�ر إىل احلافظ ابن حج�ر قال: قرأت�ه عىل احلافظ�ني أيب اْلفضل 

 

د بن َعيّل  د ِسّت اْلَعَرب بنت ُم�َحمَّ َوأيب اْل�حسن بسامعهام َلُه بِِقَراَءة األول عىل أم ُم�َحمَّ

 

ابن َأمْحد بن عبد اْلَواِحد َقاَلت: َأنبَأَنا جدي حضوًرا وإجازة )ح(.

َوأْخربَن�ا بِ�ِه اْلَك�اَمل َأمْح�د ب�ن َعيل بن عب�د اْل�ح�ق إِْذنا مش�افهة، َأنبَأَن�ا احلافظان 

 

د الربزايل َقااَل: َأنبَأَنا َأُبو اْلَعبَّاس َأمْحد ْبن َشيَبان َوَزْينَب  اج اْل�مزي َوَأُبو ُم�َحمَّ َأُبو اْل�حجَّ
بن�ت مك�ي - َزاد اْل�م�زي - وأنبأن�ا َع�يلُّ بن َأمْحد ب�ن عبد اْلَواِح�د ابن البخ�اري، َقاَل 
د بن طربزذ َأنبَأَنا َأمْحد بن اْل�حسن ْبن اْلبناء َأنبَأَنا  الثََّلَثة: َأنبَأَنا َأُبو َحْفص عمر بن ُم�َحمَّ

 

د بن َأمْحد بن حس�نون َأنبَأَنا َأُبو نرص امللمح�ي َأنبَأَنا اْل�ُخَزاِعّي َأنبَأَنا  َأُبو اْل�ُحَس�نْي ُم�َحمَّ
الُبَخاِري.

وق�رأت َس�نَده َعالًِي�ا ع�ىل َمْرَيم بن�ت اأْلَْذَرِع�يِّ وإج�ازيت جلميعه َع�ن ُيوُنس بن 

 

أيب إِْس�َحاق َع�ن أيب اْل�حس�ن ب�ن املقري َع�ن أيب اْلفض�ل بن َنارِص َع�ن أيب اْلَقاِس�م ْبن 

 

د بن اْل�ُحَس�نْي فِياَم كتب إَِلْينَا َأنبَأَنا َم�ْحُمود بن  أيب عبد اهلل بن َمنَْده، َأنبَأَنا َأمْحد بن ُم�َحمَّ
إِْسَحاق بن َم�ْحُمود بن َمنُْصور اْل�ُخَزاِعي بِِه.

:V )5- »التاريخ الكبير« لإلمام البخاري )194- 256هـ

وباإلس�ناد ال�ذي مر إىل احلافظ ابن حج�ر قال: َقَرأت من َأول�ه إىَِل َنْحو اْل�خمس 
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ِمنُْه يِف جملدة من جتزئة مَخَْسة ُمَتَساِوَية عىل أيب اْل�َمَعايِل عبد اهلل بن عمر بن َعيلِّ احللوي، 
د، َأنبَأَنا َأُبو اْل�ُحَسنْي  وأجازين سائره بروايته َعن َزْينَب بنت اْلَكاَمل َعن َعِجيَبة بنت ُم�َحمَّ
د ْبن َعيّل اْلُكويِف َأنبَأَنا  بن عبد اْل�حق بن عبد اْل�َخالِق بن ُيوُس�ف أنبانا َأُبو اْلَغنَاِئم ُم�َحمَّ
د بن س�هل  د بن ُموَس�ى الغندجاين، َأنبَأَنا َأُبو بكر ُم�َحمَّ اب بن ُم�َحمَّ َأُبو َأمْحد عبد اْلَوهَّ
د بن إِْس�اَمِعيل  د بن ُس�َلْياَمن بن َفارس، َحدثنَا ُم�َحمَّ �رَياِزي، َأنبَأَنا َأبُو عبد اهلل ُم�َحمَّ الشِّ

. الُبَخاِريُّ

:V )ْمِييز« لإلمام مسلم )204 - 261هـ 6- كتاب »الَتّ

وباإلسناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: َقَرأت َسنَده عىل َمْرَيم بنت اأْلَْذَرِعيِّ 
وأجازتني سائره َعن ُيوُنس ْبن أيب إِْسَحاق َعن أيب اْل�حسن بن املقري، َعن أيب اْلفضل بن 
د بن عبد اهلل اجلوزقي فِياَم كتب إَِلْينَا،  َنارِص، َعن أيب اْلَقاِسم بن َمنَْده أخربنا َأُبو بكر ُم�َحمَّ

أخربنا مكي بن َعْبَداِن أخربنا ُمسلم بن احلجاج.

:V )7- كتاب »الكني واألسماء« لإلمام مسلم )204 - 261هـ

ي مشافهة  وباإلسناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: أخربَنا بِِه َأُبو اْلفرج بن اْلَغزِِّ
د بن َنارِص َعن أيب اْلَقاِسم اْبن َمنَْده  َعن ُيوُنس بن إِْبَراِهيم َعن َعيلٍّ بن اْل�ُحَسنْي َعن ُم�َحمَّ

د بن عبد اهلل اجلوزقي َعن مكي بن َعْبَداِن أخربنا مسلم بن احلجاج. َعن ُم�َحمَّ

:V )8- كتاب »الطبقات« لإلمام مسلم )204 - 261هـ

ي َعن ُيوُنس  وباإلس�ناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: عن أيب اْلفرج ْبن اْلَغزِّ

 

د ب�ن عب�د اْل�ملك بن حمَ�ارب، َع�ن َأمْحد بن  �د ب�ن ُم�َحمَّ اب�ن أيب إِْس�َحاق َع�ن ُم�َحمَّ
َع�يّل ب�ن حكم َع�ن الَقايِض ِعَي�اض بن ُموَس�ى قال يف كتاب�ه الغنية: قرأت�ه عىل القايض 

 

أيب عب�د اهلل حدثن�ي به ع�ن أيب العب�اس الدالئي إج�ازًة، ومن أص�ل أيب العباس نقلت 
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كتايب وهو أصل ش�يخنا الذي أمسك عيل وقت القراءة؛ قال: حدثنا أبو احلسن بن بندار 
القزوين�ي وأب�و أس�امة اهلروي ق�اال: حدثنا أبو احلس�ن طاهر بن حممد حدثن�ا مكي بن 

عبدان، حدثنا مسلم.

:V )9- »ِرَساَلة أبي َداُو د السجستاني إلى أهل مكة« )202 - 275هـ

َهبِي إَجاَزة،  وباإلسناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: أخربَنا َأُبو ُهَرْيَرة ْبن الذَّ
رَياِزيِّ َساَمًعا، َأنبَأَنا اإِلَمام  د بن عبد اهلل بن الشِّ د بن ُم�َحمَّ د ْبن ُم�َحمَّ َأنبَأَنا َأُبو نرص ُم�َحمَّ
د  د بن عبد اهلل الس�هروردي يِف ِكَتابه، َأنبَأَنا َأُبو اْلَفْتح ُم�َحمَّ ش�َهاب الّدين عمر بن ُم�َحمَّ

 

ابن عبد اْلَباِقي ْبن البطي، َأنبَأَنا َأُبو اْلفضل َأمْحد بن اْل�حس�ن بن خريون اْل�َحافِظ، َأنبَأَنا 
�د بن َأمْحد  وِري اْل�َحافِ�ظ، َأنبَأَنا َأُبو اْل�ُحَس�نْي ُم�َحمَّ �د بن َع�يلِّ الصُّ َأُب�و عب�د اهلل ُم�َحمَّ

 

د بن عب�د اْلَعِزيز بن اْلفضل اْل�َهاِش�ِمي، َأنبَأَنا  اب�ن مَجِي�ع اْل�َحافِظ، َأنبَأَنا َأُب�و بكر ُم�َحمَّ

 

َأُبو َداُود بِِه.

:V )10- كتاب »الشمائل المحمدية« لإلمام الترمذي )209 - 279هـ

أخربين إجازة الش�يخ إس�امعيل ومح�اد األنصاريان وعبد اهلل اب�ن عقيل وغريهم، 
عن عبد احلق اهلاش�مي، عن أيب س�عيد البتالوي، أخربنا نذير حسني، أخربنا الشاه حممد 
إس�حاق، أخربن�ا جدي ألمي الش�اه عبد العزيز ب�ن ويل اهلل الدهلوي، ع�ن أبيه ويل اهلل 
س�امًعا، عن أيب طاهر الكوراين، عن أمحد النخيل وحس�ن العجيمي قاال: أخربنا عيس�ى 
الثعالب�ي اجلعفري، أخربنا النور عيل بن حممد األجهوري س�امًعا، أخربنا ش�هاب الدين 

أمحد الرميل سامًعا، أخربنا زكريا األنصاري سامًعا، عن احلافظ ابن حجر )ح(.

وبرواية أيب طاهر الكوراين، عن أمحد النخيل وحسن العجيمي وعبد اهلل البرصي، 
ثلثته�م ع�ن حممد ب�ن العلء البابيل، عن س�امل الس�نهوري قال: أخربن�ا النجم الغيطي 
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بقراءيت، قال: أخربنا عبد احلق السنباطي جلميعه، قال أخربنا املسند املعمر شمس الدين 
 أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن حصن امللتويت قراءة عليه، قال أخربنا أبو إس�حاق إبراهيم 
ابن أمحد التنوخي س�امًعا، أخربنا احلافظ أبو احلجاج املزي س�امًعا، قال أخربنا به الفخر 

 

اب�ن البخ�اري والكامل عب�د الرحيم بن عبد امللك املقديس س�امًعا عليه�ام، قاال: أخربنا 

 

أبو الُيمن زيد بن احلسن الِكنْدي، أخربنا أبو ُشجاع عمر بن حممد بن عبد اهلل البسطامي، 
أخربن�ا أبو القاس�م أمحد بن حممد اخللي�يل، أخربنا َأُبو اْلَقاِس�م َعيّل بن َأمْح�د اْل�ُخَزاِعّي، 

ِمِذي بِِه. ْ ايِش َحدثنَا َأُبو ِعيَسى الرتِّ أخربنا اْل�َهْيَثم بن ُكَلْيب الشَّ

:V )ْرِمِذي )209 - 279هـ 11- كتاب »اْلِعَلل« ِللِتّ

�د بن َأمْحد  وباإلس�ناد ال�ذي م�ر إىل احلافظ ابن حج�ر قال: أخربَن�ا َأُبو َعيلِّ ُم�َحمَّ
مْحَن بن مكي َعن أيب اْلَقاِسم  الفاضيل إَجاَزة مشافهة َعن ُيوُنس ابن أيب إِْسَحاق َعن عبد الرَّ

 

اب�ن بش�كوال، َأنبَأَنا عبد اهلل بن َأمْحد بن س�عيد ب�ن َيْرُبوع مناولة َعن أيب َعيل اْل�ُحَس�نْي 
د  د اْل�َخطِيب، َأنبَأَنا َأُبو ُم�َحمَّ د اجلياين، َأنبَأَنا َأُبو َش�اكر عبد اْلَواِحد بن ُم�َحمَّ بن ُم�َحمَّ

 

د بن َأمْحد اْل�مروِزي َعن أيب َحاِمد َأمْحد  عبد اهلل بن إِْبَراِهيم اأْلصييِل َأنبَأَنا َأُبو زيد ُم�َحمَّ
ِمِذيِّ بِِه. ْ د بن ِعيَسى بن ُسوَرة الرتِّ ابن عبد اهلل التَّاِجر َعن أيب ِعيَسى ُم�َحمَّ

د التَِّميِمي، َأنبَأَنا َأمْحد  وبرواية أيب َعيلٍّ اجلياين َأْيًضا َعن أيب اْلَقاِسم َحاتِم ْبن ُم�َحمَّ

 

اب�ن َعبَّاس بن أصب�غ، َأنبَأَنا َأُبو َيْعُقوب ُيوُس�ف بن َأمْحد بن ُيوُس�ف الصيدالين، خربنا 

 

ِمِذيُّ بِِه. ْ ِمِذيِّ أخربنا َأُبو ِعيَسى الرتِّ ْ د الرتِّ د بن َأمْحد إِْبَراِهيم بن ُم�َحمَّ َأُبو َذر ُم�َحمَّ

:V )12- »الّسَنن اْلُكْبَرى« للنسائي )215 - 303 هـ

د ابن أيب اْليمن  وباإلس�ناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر، عن عىل أيب َطاِهر ُم�َحمَّ
الربِع�ي َعن أيب َعْمرو ُعْثاَمن بن املرابط إَج�اَزة ُمَكاتَبة - َوُهَو آخر من حدث َعنُه بالديار 
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املرصية - َأنبَأَنا َأُبو َجْعَفر َأمْحد بن إِْبَراِهيم بن الزبري العاصمي، َأخربنا َأُبو اْل�حس�ن َعيلُّ 

 

د بن َع�يلٍّ احلجري، أخربنا  �د عبد اهلل بن ُم�َحمَّ د الش�اري، َأخربنا َأُبو ُم�َحمَّ اب�ن ُم�َحمَّ

 

د بن فرج م�وىل ْبن الطلع،  َأُب�و َجْعَف�ر َأمْحد بن عب�د الَرمْحَن البطروجي، َأخربن�ا ُم�َحمَّ
د بن ُمَعاِوَية بن اأْلمَْحَر، َأخربنا  َأخربنا ُيوُنس بن عبد اهلل بن مغيث الصفار، َأخربنا ُم�َحمَّ

. مْحَن النََّساِئيُّ َأُبو عبد الرَّ

:V 13- مسند الُحميدي )ت: 219هـ( مع رسالته أصول السنة

مْحَن  د عبد الرَّ وباإلس�ناد ال�ذي مر إىل احلافظ ابن حج�ر قال: أخربَنا بِِه َأُب�و ُم�َحمَّ

 

ابن َأمْحد بن اْل�ِمْقَداد ْبن أيب اْلَقاِس�م بن هبة اهلل بن اْل�ِمْقَداد اْلَقْييِس إَجاَزة، ُمَكاتَبة َأنبَأَنا 
د بن اْلِعاَمد  ي َوُم�َحّمد بن ُم�َحمَّ احِلِ اْل�َمَشاِيخ الثََّلَثة َأُبو اْلَعبَّاس َأمْحد ابن أيب َطالب الصَّ
اَلِن: َأنبَأَنا َأُبو َطالب عبد اللَّطِيف بن  اْلَكاتِب َوُم�َحّمد ْبُن َعيلٍّ بن حسن البعيل َقاَل اأْلَوَّ
د بن َعيلِّ القبيطي إَجاَزة ُمَكاتَبة، َوَقاَل الثَّالِث: َأنبَأَنا َأُبو اْلَقاِس�م بن عبد اْلَغنِي بن  ُم�َحمَّ
د ابن أيب اْلَقاِسم ابن َتْيِمية َأنبَأَنا جدي َأنبَأَنا سعد اهلل بن نرص الدجاجي َقااَل:  اْلَفخر ُم�َحمَّ
د  د بن َأمْحد بن َعيلٍّ اْل�خياط، َأنبَأَنا َأُبو َطاِهر عبد اْلغفار بن ُم�َحمَّ َأنبَأَنا َأُبو َمنُْصور ُم�َحمَّ

 

واف، َأنبَأَنا برش  د بن َأمْحد بن اْل�حس�ن بن الصَّ ابن َجْعَفر اْل�ُمَؤدب، َأنبَأَنا َأُبو َعيّل ُم�َحمَّ

 

ابن ُموَسى، َحدثنَا َأُبو بكر عبد اهلل بن الزبري اْل�حميِدي بِِه.

:V )14- »اْلـُمْنَتقي« ألبي ُمـَحمَّد بن اْلـَجاُرود )ت: 307 هـ

�ْيخ َأُبو إِْس�َحاق  وباإلس�ناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: أْخربَنا ش�فاها الشَّ
د  ، َأنبَأَنا الس�َلِفي، إَجاَزة َأنبَأَنا ُم�َحمَّ التنوخ�ي َعن َأمْحد ابن أيب َطالب َعن َجْعَفر بن َعيلٍّ

 

اب�ن َأمْح�د بن إِْس�اَمِعيل الطليط�يل يِف ِكَتابه، َأنبَأَن�ا َأُبو َأمْح�د َجْعَفر بن عبد اهلل َق�اَل: َأنبَأَنا 

 

مْحَن ْبن َمْرَوان القنازعي، َأنبَأَنا اْل�حس�ن ْب�ن حييى القلزمي، َأنبَأَنا  َأُب�و اْل�مطرف عبد الرَّ

 

د عبد اهلل بن َعيل بن اْل�َجاُرود النَّْيَساُبوِري بِِه. َأُبو ُم�َحمَّ
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:V )15- كتاب »التوحيد« البن خزيمة )223 - 311هـ

وأخربين به األش�ياخ: إس�امعيل ومحاد األنصاريان إجازة، وعبد العزيز بن عبد اهلل 
الزهراين س�امًعا عليه ألوله وإجازة لباقيه باملندق، ثلثتهم عن عبد احلق اهلاشمي إجازة 
لألولني وبسامع الثالث عليه، عن أمحد بن عبد اهلل البغدادي، عن عبد الرمحن بن حسن، 
ع�ن جده الش�يخ حممد بن عبد الوهاب، عن عبد اهلل ب�ن إبراهيم املدين، عن أيب املواِهب 
ي، ع�ن أيب الفتح حممد  ي، عن أبيه الب�در الَغزِّ احلنب�يل، ع�ن النج�م حممد بن البدر الَغ�زِّ
ي، قال:  املزي، عن عائش�ة بنت حممد عبد اهلادي املقدس�ية، عن احلافظ أيب احلجاج املزِّ
أخربتن�ا زين�ب بنت عم�ر بن ِكن�ِدي الِكنِدية بق�راءيت عليها، عن أيب روح عب�د املعز بن 
 حممد اهلروي، قال: أخربنا حممد بن إس�امعيل بن احلس�ني، أخربنا أبو عثامن إسامعيل بن 
عب�د الرمح�ن الصابوين »إج�ازة«، ق�ال: أخربنا أبو طاه�ر حممد بن الفضل ب�ن حممد بن 

إسحاق ابن خزيمة، أخربنا جدي املؤلف. عليهم رمحة اهلل مجيًعا.

)ح( وأخ�ربين إج�ازة الش�يخ محود التوجيري، ع�ن عبد اهلل العنق�ري، عن محد بن 
فارس، عن عبد الرمحن بن حسن به.

16- كتاب »عقيدة الســـلف وأصحاب الحديث« ألبي عثمان الصابوني 
:V )449هـ(

أخربين إجازة الش�يخ إس�امعيل األنصاري ومح�اد األنصاري وعب�د اهلل ابن عقيل 
وغريه�م، ع�ن عبد احلق اهلاش�مي عن أمحد بن عب�د اهلل البغدادي، ع�ن عبد الرمحن بن 

حسن، عن جده حممد بن عبد الوهاب.

 )ح( وأروي�ه إج�ازة ع�ن الش�يخ صبح�ي ب�ن جاس�م الب�دري الس�امرائي، ع�ن 
عبد الكريم أيب الصاعقة عن حس�ني بن حمس�ن األنصاري عن حممد بن نارص احلازمي، 



93 برتتيب أسانيد السْعد

ع�ن الُعرين�ي واملط�ريي نزيًل ُعامن ع�ن حممد بن عب�د الوهاب عن عبد اهلل ب�ن إبراهيم 
الش�مري الف�ريض وحمم�د الس�فاريني، كلمه�ا ع�ن أيب املواه�ب حمم�د احلنب�يل، ع�ن 
 النج�م الغ�زي، ع�ن أبيه البدر الغ�زي، عن زكريا األنص�اري، عن نظ�ام الدين عمر بن 
 إبراهي�م ب�ن حممد بن مفل�ح الصاحلي احلنبيل ق�ال: أخربنا احلافظ أبو عب�د اهلل حممد بن 
عبد اهلل بن أمحد بن املحب املقديس إجازة إن مل يكن س�امًعا قال: أخربنا الش�يخان مجال 
 الدي�ن عب�د الرمح�ن بن أمحد بن عمر بن ش�كر وأبو عبد اهلل بن حممد ب�ن املحب عبد اهلل 
ابن أمحد بن حممد املقدس�يان، قال األول: أخربنا إس�امعيل بن أمحد بن احلس�ني بن حممد 

العراقي سامًعا قال: أخربنا أبو الفتح عبد اهلل بن أمحد اخلرقي.

وقال الثاين: أخربنا أمحد بن عبد الدائم وأخربنا املحدث تاج الدين حممد بن احلافظ 
 عامد الدين إس�امعيل بن حممد البعيل يف كتابه، قال: أخربنا أبو عبد اهلل حممد بن إس�امعيل 
ابن اخلباز ش�فاها ق�ال: أخربنا أمحد بن عبد الدائم إجازة إن مل يكن س�امًعا، قال: أخربنا 
احلاف�ظ عبد الغني بن عبد الواحد بن عيل بن رسور املقديس قال: أخربنا اخلرقي س�امًعا 
قال: أخربنا أبو بكر عبد الرمحن بن إسامعيل الصابوين قال: حدثنا والدي شيخ اإلسلم 

أبو عثامن إسامعيل بن عبد الرمحن مؤلف الكتاب.

:V )17- كتاب »اإللزامات« للدارقطني )306 - 385هـ

ٍد  ي، عن الفخر ابن البخاري، عن أيب ُم�َحمَّ وباإلس�ناد إىل احلافظ أيب احلجاج املزِّ
عب�د اْلَواِح�د بن إِْس�اَمِعيل ب�ن ظاف�ر اأْلَْزِدي، عن أيب طاه�ر أمحد بن حممد ب�ن إبراهيم 
الس�لفي، قال: أخربنا الش�يخ أبو احلس�ني املبارك بن عبد اجلبار الص�ري يف قرأت ببغداد 
 من أصل سامعه يف صفر يف سنة مخس وتسعني وأربعامئة، أخربنا أبو طالب حممد بن عيل 
اب�ن الفت�ح بن حمم�د بن الفتح احلريب الزاه�د - بقراءة أيب حممد بن عب�د العزيز بن حممد 

النخشبي عليه – قال: أخربنا أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطني.
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:V )18- »األربعون النووي« )631 - 676هـ

وباإلسناد إىل نذير حسني، عن حممد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز بن ويل اهلل 
الدهل�وي، ع�ن أبيه ويل اهلل الدهلوي، عن أيب طاهر الك�وراين، عن أمحد النخيل، أخربنا 
منصور بن صالح الطوخي، أخربنا س�لطان املزاحي، أخربنا س�امل بن حممد الس�نهوري، 
أخربن�ا النج�م الَغْيطِي، أخربنا زكريا األنصاري، أخربنا أبو إس�حاق إبراهيم الرشوطي 
احلنبيل، أخربنا حممد بن أمحد بن عيل الرفاء، أخربنا س�ليامن بن س�امل الغزي، واحلسن بن 
عبد العزيز اخللطي، أخربنا أبو احلس�ن عيل بن إبراهيم بن داود العطار، أخربنا املؤلف 

اإلمام حمي الدين النووي.

:V )اِلحين« للنواوي )631 - 676هـ 19- »رياض الَصّ

ْيخ َأُبو إِْسَحاق التنوخي  وباإلسناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: أخربَنا بِِه الشََّ
إِْذنا مشافهة، َأنبَأَنا َأُبو اْل�حسن َعيلُّ بن إِْبَراِهيم بن اْلَعطَّار يِف ِكَتابه، َأخربنا النََّوِويُّ َساَمًعا 

َعَلْيِه.

V )20- كتاب »اإلذكار« للنووي )631 - 676هـ

د بن  وباإلسناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: َأنبَأَنا َأُبو اْلَعبَّاس َأمْحد بن ُم�َحمَّ
َأمْحد بن عمر األيكي ش�فاها بَِمِدينَة الرملة، َأخربنا إِْبَراِهيم بن َأمْحد بن إِْبَراِهيم بن فلح 
َس�اَمًعا َعَلْيِه جلميعه، َأنبَأَنا َأُبو اْل�حس�ن عيل ْبن إِْبَراِهيم بن َداُود بن اْلَعطَّار َساَمًعا َأخربنا 

اْل�ُمؤلف.

ْحَكام« ِلْلَحاِفِظ أبي ُمـَحمَّد عبد اْلَغِنيِّ اْلـَمْقِدِسي )ت:  21- »ُعْمَدة اأْلَ
:V )600هــ

 أخربين به الشيخ محود بن عبد اهلل التوجيري إجازة عن عبد اهلل العنقري، عن سعد 
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اب�ن عتيق، عن حس�ني بن حمس�ن األنصاري، عن احلس�ني بن عبد الب�اري األهدل، عن 
الوجيه األهدل.

)ح( وأخربين به الشيخ  أمحد بن حممد زبارة اليامين إجازة عن عيل بن أمحد الُسدمي، 
ع�ن حممد بن حممد بن ع�يل الَعمراين، عن الوجيه عبد الرمحن بن س�ليامن األهدل، قال: 
أخربنا والدي، أخربنا أمحد بن حممد مقبول األهدل، أخربنا حييى بن عمر األهدل، أخربين 
أب�و بكر بن عيل البطاح األهدل، أخربين الطاهر بن حس�ني األه�دل، أخربنا احلافظ ابن 
الديبع سامًعا مني عليه، عن زين الدين الرشجي، أخربنا نفيس الدين سليامن بن إبراهيم 
العلوي، أخربين والدي، أخربين احلافظ أبو احلجاج املزي، أخربين الفخر ابن البخاري، 

عن مؤلفه.

وبرواي�ة زين الدين الرشجي، عن ابن اجل�زري، عن أيب عبد اهلل حممد األنصاري، 
عن أمحد بن عبد الدايم قال: أخربنا املؤلف قراءة عليه.

وبرواي�ة حيي�ى بن عمر األهدل، عن عب�د اهلل البرصي وحس�ن العجيمي، كلمها 
ع�ن الباب�يل، عن الس�نهوري، قال أخربنا النج�م الغيطي  قراءة عليه، ق�ال أخربنا زكريا 
األنص�اري ق�ال قرأهتا عىل رضوان العقبي، قال أخربنا أب�و الطاهر الربعي بن الكويك، 
ي، أخربنا املؤلف قراءة  ع�ن حممد ابن أيب بك�ر بن أمحد بن عبد الدايم، قال: أخربنا ج�دِّ

عليه.

 وقال زكريا: أنبأنا العز بن الفرات، عن أيب حفص املراغي، عن الفخر ابن البخاري، 
عن املؤلف.

اب�ن  الديب�ع، ع�ن الس�خاوي، ورواي�ة زكري�ا كلمه�ا، ع�ن احلاف�ظ  وبرواي�ة 
 حج�ر ق�ال أخربن�ا هبا أب�و حممد عمر ب�ن حممد البال�يس إذنا مش�افهة، أخربن�ا حممد بن 
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 أيب بك�ر ب�ن أمحد بن عبد الدايم قال أخربنا جدي، ق�ال أخربنا به املؤلف قراءة عليه وأنا 
أسمع.

ِدي األشبيلي )514 هـ -  ْز ْغَرى« لعبد اْلحق اأْلَ ْحَكام الُصّ  22- كتاب »اأْلَ
:V )581 هـ

�ْيخ َأُبو إِْسَحاق التنوخي  وباإلس�ناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: أخربَنا الشَّ
د ْبن  د عبد اهلل ب�ن ُم�َحمَّ �د ْبن َجاب�ر اْل�َوادي آيش، َأنبَأَنا َأُب�و ُم�َحمَّ مش�افهة َع�ن ُم�َحمَّ
د عبد اْل�حق بن  َه�اُرون إَجاَزة مناولة، َأنبَأَنا َأُبو اْل�حس�ن اب�ن أيب نرص َأنبَأَنا َأبُ�و ُم�َحمَّ

 

مْحَن بِِه. عبد الرَّ

:V )23- »المنتقي« للمجد عبد السالم ابن تيمية )590 هـ - 652 هـ

 وباإلس�ناد إىل الش�وكاين - ش�ارح الكتاب – عن عبد القادر الكوكباين، عن حييى 
اب�ن عم�ر األهدل، عن أيب بكر بن عيل البطاح األهدل، عن الطاهر بن حس�ني األهدل، 
عن عبد الرمحن بن الديبع، عن السخاوي، عن ابن حجر، عن املجد الفريوز أبادي، عن 
الرساج عمر القزويني، قال: أخربنا العفيف حممد الدواليبي، والرش�يد حممد بن عبد اهلل 

املقرئ قاال: أخربنا املصنف به.

َهبِيِّ إَجاَزة عن الدواليبي إجازة به. )ح( وبرواية ابن حجر عن أيب ُهَرْيَرة ْبن الذَّ

:V )24- »بلوغ المرام« البن حجر )773هـ - 852هـ

أخربين - إجازة - الشيخ إسامعيل األنصاري ومحاد األنصاري وعبد اهلل ابن عقيل 
وغريه�م، عن عبد احلق اهلاش�مي، ع�ن أمحد بن عبد اهلل البغدادي، ع�ن عبد الرمحن بن 
عباس بن عبد الرمحن، عن الش�وكاين، عن عبد القادر الكوكباين، عن حممد بن إس�امعيل 
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األمري – صاحب س�بل السلم - عن عبد اهلل البرصي، عن البابيل، عن السنهوري، عن 
الغيطي، عن زكريا األنصاري قال: قرأته عىل مؤلفه احلافظ ابن حجر.

اِوي والواعـــي« للّراَمُهْرُمزي   25- كتـــاب »اْلـُمحـــدث اْلَفاِصـــل َبين الـــَرّ
:V )ت: 360هـ(

�ْيخ أيب إِْس�َحاق  وباإلس�ناد ال�ذي م�ر إىل احلاف�ظ ابن حج�ر ق�ال: قرأته عىل الشَّ
د  ِحيم بن النش�و إَجاَزة ُمَكاتَبة َأنبَأَنا َأُبو ُم�َحمَّ د بن عبد الرَّ التنوخي َعن أيب اْلَفْتح ُم�َحمَّ

 

�اب بن َطاِهر ب�ن رواج َأخربنا اْل�َحافِظ َأُبو َطاِهر الس�َلِفي َأنبَأَنا َأبُو اْل�حس�ن  عب�د اْلَوهَّ
د اْل�حس�ن ْبن  َع�يّل بن َأمْح�د الفايل َأخربنا َأمْحد بن إِْس�َحاق النهاوندي َأخربنا َأُبو ُم�َحمَّ

 

مْحَن الراَمُهْرُمِزي بِِه. عبد الرَّ

:V )ْيَساُبوِري )ت: 405هـ 26- كتاب »ُعُلوم الَحِديث« لْلَحاِكم الَنّ

وباإلسناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: قرأته من َأوله إىَِل آخر النَّْوع اْلعرْشين 
د  د عبد اهلل ْب�ن ُم�َحمَّ َوم�ن أول النَّ�ْوع اأْلَْرَبع�ني إىَِل آخ�ر اْلكتاب عىل التق�ي أيب ُم�َحمَّ

 

اب�ن َأمْح�د بن عبيد اهلل وقرأت م�ن أول النَّْوع اْل�َحاِدي َواْلِعرْشين إىَِل آخر النَّْوع التَّاِس�ع 
َوالثََّلثِ�نَي ِمنْ�ُه عىل اْلِعاَمد أيب بكر بن إِْبَراِهيم الف�ريض فكمل يل اْلكتاب َعَلْيِهاَم بإجازهتام 
د بن َأمْحد ْبن أيب اهليجاء بن الزراد إِن مل يكن َساَمًعا بَِساَمِعِه َلُه  مَجِيًعا من أيب عبد اهلل ُم�َحمَّ
د  د اْلبْكِرّي بَِساَمِعِه َلُه عىل أيب ُم�َحمَّ د بن ُم�َحمَّ عىل اْل�َحافِظ أيب َعيّل اْل�حس�ن بن ُم�َحمَّ
اْلَقاِسم ابن أيب سعد عبد اهلل بن عمر الصفار َأخربنا، َأُبو بكر وجيه بن َطاِهر الشحامي، 
د بن عبد اهلل  ، َأخربن�ا اْل�َحافِظ َأُبو عبد اهلل ُم�َحمَّ �رَياِزيُّ َأخربن�ا َأُبو بكر َأمْحد بن َعيّل الشِّ

النَّْيَساُبوِري اْل�َحاِكم بِِه.
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:V )َواَية« للخطيب )ت 463هـ 27- كتاب »اْلِكَفاَية ِفي قوانين الِرّ

�ْيخ َأُبو إِْسَحاق التنوخي  وباإلس�ناد الذي مر إىل احلافظ ابن حجر قال: أخربَنا الشَّ
والك�امل َأمْح�د بن َعيلٍّ ب�ن عبد اْل�حق إِْذنا مش�افهة َعن أيب اْل�حس�ن َعيلِّ ب�ن اْلِعزِّ عمر 

 

َوأيب اْل�حسن َعيلِّ بن إِْبَراِهيم بن فلح َوَداُود بن إِْبَراِهيم بن َداُود بن إِْبَراِهيم بن َداُود بن 
ين َأُبو اْلفرج ْبن أيب عمر  �ْيخ ش�مس الدِّ اْلَعطَّار إَجاَزة إِن مل يكن َس�اَمًعا، َقاُلوا: َأنبَأَنا الشَّ
َس�اَمًعا َعن ِس�ّت الكتبة بن�ت َعيلِّ بن الطراح َس�اَمًعا َعَلْيَها َعن جدها ِق�َراَءة َعَلْيِه َوَأنا يِف 

الّسنة اْل�َخاِمَسة أسمع َعن اْل�َخطِيب.

وباإلس�ناد إىل »املعج�م« البن حجر نروي فيه س�ائر مؤلفات اخلطي�ب البغدادي 
منها:

�امع« )552(، وكت�اب »رشف  كت�اب »اْل�َجاِم�ع يِف َأْخ�َلق ال�َراِوي وآداب السَّ
َأْصَحاب ال�َحِديث« )553( وغريمها.

 28- كتاب »علوم الحديث الشهير بـ »مقدمة ابن الصالح« ألبي َعْمرو 
:V )الح )ت: 643هـ ابن الصَّ

وباإلس�ناد إىل زكري�ا األنصاري قال: أخربين ابن حجر س�امًعا علي�ه وإجازة قال: 
أخربَن�ا بِ�ِه َأُب�و اْل�َمَعايِل عب�د اهلل بن عمر بن َع�يلِّ بن اْل�ُمَب�ارك احللوي، أخربن�ا اْلَبْدر 
د بن اْل�ُحَس�نْي بن رزين،  �د بن َأمْحد ب�ن َخالِد الفارقي، أخربنا َتِق�يُّ الّدين ُم�َحمَّ ُم�َحمَّ

لح َساَمًعا َعَلْيِه. أخربنا اْلَعلَمة َتِقيُّ الّدين َأُبو َعْمرو ُعْثاَمن اْبن الصَّ

�د ْبن أيب اْل�مجد  د بن ُم�َحمََّ وق�ال ابن حجر: أخربنا َأُبو اْل�حس�ن َع�يلُّ بن ُم�َحمََّ
د بن ُيوُسف بن عبد اهلل بن املهتار إَجاَزة ُمَكاتَبة  َمْشِقي قراءة عليه، عن عبد اهلل ُم�َحمَّ الدِّ

لح ِقَراَءة َعَلْيِه َوَأنا يِف اْل�َخاِمَسة وإجازة ِمنُْه. قال: أخربنا َأُبو َعْمرو ابن الصَّ
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:V )29- الموقظة للذهبي )ت: 748هـ

أخربين إجازًة الش�يخ إس�امعيل األنص�اري ومحاد األنصاري وعب�د اهلل ابن عقيل 
 وغريهم، عن عبد احلق اهلاشمي عن أمحد بن عبد اهلل بن سامل البغدادي، عن عبد الرمحن 
اب�ن حس�ن، عن عم�ه عبد اهلل، عن أبي�ه اإلمام حممد ب�ن عبد الوهاب، ع�ن عبد اهلل بن 
إبراهي�م الش�مري وحممد الس�فاريني كلمها، عن أيب املواهب حمم�د احلنبيل، عن النجم 
 الغ�زي، عن حممود البيلوين، عن إبراهيم بن يوس�ف احلنب�يل، عن املحب حممد بن حممد 
�حنة قال: ق�رأت عىل احلافظ أيب الوفاء إبراهيم ِس�بط بن العجم�ي، قال أخربنا  اب�ن الشِّ

الرشف احلسني بن عمر بن حبيب قال أخربنا احلافظ الذهبي قراءة.

30- »نظم التبصرة والتذكرة الشـــهيرة باأللفيـــة« للحافظ العراقي 
:V )806 هـ(

أروهيا باإلسناد املتقدم إىل حممد البابلبي، عن حجازي الواعظ، عن أمحد بن حممد 
بن يش�بك، أخربنا زكريا األنصاري س�امًعا عليه، عن احلافظ اب�ن حجر – دراية ورواية 

لكثري منها – قال: أخربنا هبا ناظمها احلافظ العراقي.

وق�ال زكريا: أخربين الكامل حممد بن اهلامم احلنفي س�امًعا عليه جلميعها يف البحث 
وبقراءيت عليه قال: أخربنا أبو زرعة ابن العراقي سامًعا لبعضها وإجازة لباقيها، والرساج 

قارئ اهلداية بقراءيت عليه جلميعها كلمها عن ناظمها احلافظ العراقي.

:V )31- »نخبة الفكر« البن حجر  )ت: 852 هـ

 أخ�ربين الش�يخ مح�ود التوجي�ري إج�ازة عن العنق�ري، عن مح�د بن ف�ارس، عن 
عبد الرمحن بن حسن، عن عبد الرمحن اجلربيت، عن مرتىض الزبيدي.
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)ح( وأخ�ربين إجازًة الش�يخ عبد الرمحن املل األحس�ائي عن هب�اء الدين األفغاين 
ع�ن أبي�ه، عن مرتىض الزبيدي، عن املعمر أمحد بن س�ابق الزعبيل، ع�ن حممد بن العلء 
الباب�يل، ع�ن حجازي الواع�ظ، عن أمحد بن حممد بن يش�بك، أخربن�ا زكريا األنصاري 

مرتني بسامعه عىل مؤلفها احلافظ ابن حجر.

)ح( وأخربين إجازة الش�يخ  أمحد بن حممد زبارة اليامين عن عيل بن أمحد الُس�دمي، 
ع�ن حممد بن حممد بن ع�يل العمراين، عن الوجيه عبد الرمحن بن س�ليامن األهدل، قال: 
أخربنا والدي، أخربنا أمحد بن حممد مقبول األهدل، أخربنا حييى بن عمر األهدل، أخربين 
أب�و بكر بن عيل البطاح األهدل، أخربين الطاهر بن حس�ني األه�دل، أخربنا احلافظ ابن 

الديبع، أخربنا السخاوي، أخربنا املؤلف احلافظ ابن حجر.

:V )32- مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية )661 - 728هـ

 أخربين هبا إجازة الشيخ محود التوجيري، عن عبد اهلل العنقري، عن محد بن فارس، 
ع�ن عبد الرمحن بن حس�ن، عن جده حممد بن عبد الوه�اب، عن عبد اهلل بن إبراهيم بن 
س�يف الش�مري املدين، عن أيب املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبيل، عن أبيه، وحممد بن 
ب�در الدين الَبْلباين، كلمها عن الش�هاب أمحد ابن أيب الوفاء بن مفلح الش�هري بالوفائي، 
�َويكي، عن الش�هاب أمحد ب�ن عبد اهلل  ع�ن أيب النج�ا موس�ى احلجاوي، ع�ن أمحد الشُّ
 العس�كري، عن نظ�ام الدين عمر بن إبراهي�م بن حممد بن مفلح الصاحل�ي احلنبيل، عن 
أيب بكر بن ال�ُمِحب، عن ش�يخ اإلس�لم أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السلم 

ابن تيمية بام له عامة.

)ح( وع�ن املش�ايخ الثلثة إس�امعيل ومحاد األنصاريني واب�ن عقيل وغريهم، عن 
عبد احلق اهلاشمي، عن أمحد البغدادي، عن عبد الرمحن بن حسن، عبد الرمحن اجلربيت، 
 ع�ن مرت�ىض الزبيدي، ع�ن الس�فاريني، ع�ن أيب املواهب حمم�د احلنبيل، ع�ن حممد بن 
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ب�در الدي�ن البلباين، عن أمحد العيث�اوي، عن حممد ابن طولون، ع�ن أم اخلري أمة اخلالق 
بنت عبد اللطيف الُعقبي، عن أمحد ابن أيب بكر احلموي الرسام، عن احلافظ عبد الرمحن 

ابن رجب احلنبيل. )ح(

وبرواي�ة اب�ن طول�ون أيًضا عن البق�اء حممد بن الع�امد، عن أيب س�ليامن داوود بن 
س�ليامن املوص�يل، ع�ن احلافظ عبد الرمحن ابن رج�ب احلنبيل، عن اإلم�ام ابن القيم عن 

شيخ اإلسلم ابن تيمية.

)ح( وعن الشيخ عبد اهلل ابن عقيل، عن عيل بن نارص أبو وادي، عن حممد صديق 
حسن خان الَقنُّْوِجي، عن عبد احلق بن فضل اهلل املحمدي، عن اإلمام الشوكاين.

 )ح( وع�ن الش�يخ أمح�د بن حممد زب�ارة احلس�ني الصنعاين، عن القايض احلس�ني 
اب�ن ع�يل الَعم�ري، ع�ن إس�امعيل بن حمس�ن بن عب�د الكري�م ب�ن إس�حاق الصنعاين، 

 

وحمم�د ب�ن اس�امعيل الِكب�يِس، كلمه�ا عن حمم�د بن ع�يل الش�وكاين، عن عب�د القادر 
الكوكب�اين، عن حممد حياة الس�ندي، عن عبد اهلل البرصي، عن ال�روداين، عن حممد بن 
بدر الدين البلباين الصاحلي الدمشقي، عن الشهابني أمحد بن عيلٍّ املفلحي الوفائي وأمحد 

 

ابن يونس العيثاوي، كلمها عن حممد ابن طولون الدمشقي، عن أيب الفتح املزي املرصي، 
وأم اخلري أمة اخلالق الُعقبي، كلمها عن عائش�ة ابنة عبد اهلادي، عن أيب احلجاج املزي، 

وابن القيم والذهبي والربزايل وغريهم، عن شيخ اإلسلم ابن تيمية.

)ح( صبح�ي الس�امرائي، عن عبد الكريم أيب الصاعقة، ع�ن نعامن اآللويس، عن 
أبي�ه، ع�ن عيل بن حممد س�عيد الس�ويدي، ع�ن أبيه، عن صال�ح اجلنيني، ع�ن حممد بن 

سليامن الروداين، عن حممد بن بدر الدين البلباين الصاحلي الدمشقي به.
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)ح( وأرويه عن األش�ياخ عبد الرمحن الكتاين، ويوس�ف العتوم وعيل أبو العيش، 
عن بدر الدين احلسني الدمشقي، عن عبد القادر اخلطيب، عن مصطفى الرمحتي األيويب 
الدمش�قي، عن صالح بن إبراهيم اجلنيني الدمش�قي، عن حممد بن سليامن الروداين، عن 

حممد بن بدر الدين البلباين الصاحلي الدمشقي بسنده الذي مر.

)ح( وعن الش�يخ محود التوجيري، وحممد الصومايل، والشيخ عبد العزيز الزهراين 
 والش�يخ عب�د الرمح�ن العي�اف وغريه�م، عن س�ليامن ب�ن عب�د الرمحن احلم�دان، عن 

عبد الستار الدهلوي.

)ح( وعن أيب تراب الظاهري بن عبد احلق اهلاشمي وعبد الرمحن املل كلمها عن 
عبد الس�تار الدهلوي، عن أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى، عن عبد الرمحن بن حس�ن وابنه 
عب�د اللطيف، كلمها عن حممد ب�ن حممود اجلزائري الُعنّايب األثري، عن عيل بن األمني، 

عن عبد اهلل بن عامر الشرباوي، عن البرصي، عن الروداين بسنده الذي مر.

)ح( ع�ن حممود م�رية احللبي وغريه، عن راغ�ب الطباخ احللبي، عن عبد الس�تار 
 الدهل�وي وأيب بك�ر خوق�ري األث�ري، كلمه�ا، ع�ن أمحد ب�ن إبراهي�م بن عيس�ى، عن 
حس�ب اهلل املك�ي، عن عب�د الغن�ي الدمياطي، عن أمح�د اجلوهري، ع�ن البرصي، عن 

الروداين بسنده الذي مر.

)ح( وع�ن الش�يخ عبد الرمحن املل، والش�يخ عبد القادر كرام�ة اهلل وغريمها، عن 
عم�ر محدان املحريس، ع�ن أيب النرص اخلطي�ب، عن عمر اآلمدي، ع�ن احلافظ مرتىض 

الزبيدي، عن السفاريني، عن عبد القادر التغلبي، عن البلباين بسنده الذي مر.

)ح( وعن الش�يخ عبد الرمحن املل، عن هباء الدين األفغاين، عن أبيه، عن مرتىض 
الزبي�دي، ع�ن املعمر أمح�د بن س�ابق الزعبيل، عن الباب�يل، عن الس�نهوري، عن النجم 
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 الغيط�ي، عن زكريا األنصاري، عن ابن حجر، عن عائش�ة ابن�ة عبد اهلادي، وأيب هريرة 
ابن الذهبي، عن والدي األخري الذهبي، عن ابن تيمية.

)ح( وعن الشيخ محيد بن قاسم املليكي، عن حممد بن عيل بن تركي النجدي، عن 
أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى، عن عبد الرمحن بن حس�ن، عن جده حممد بن عبد الوهاب، 
عن عبد اهلل بن إبراهيم الفريض وعيل أفندي الداغستاين كلمها عن أيب املواهب احلنبيل، 
ع�ن النجم الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن أيب الفتح املزي املرصي، عن ابن اجلزري، 

عن ابن كثري، عن ابن تيمية. 

:V )33- مؤلفات ابن القيم )691 - 751هـ

وباإلسناد عن حممد بن سليامن الروداين، عن النقيب بن محزة، عن حممد بن منصور 
اب�ن املح�ب، عن اخلطيب حممد بن البهنيس،  عن الش�مس حممد ابن طولون،  عن البقاء 
حممد بن العامد، عن أيب س�ليامن داوود بن س�ليامن املوصيل، عن احلافظ عبد الرمحن ابن 

رجب احلنبيل، عن اإلمام ابن القيم.

وبرواي�ة اب�ن طولون، عن أم اخلري أمة اخلالق بنت عب�د اللطيف الُعقبي، عن أمحد 
ابن أيب بكر احلموي الرسام عن احلافظ عبد الرمحن ابن رجب احلنبيل عنه.

وبرواية أيب الفتح املزي، عن عائشة عن ابن القيم.

:V )34- مؤلفات الحافظ ابن رجب ) 736 - 795هـ

وباإلس�ناد إىل ابن طولون، عن أم اخلري أم�ة اخلالق بنت عبد اللطيف الُعقبي، عن 
أمحد ابن أيب بكر احلموي الرسام عن احلافظ عبد الرمحن ابن رجب احلنبيل. )ح(

وع�ن ابن طول�ون، عن البق�اء حممد بن العامد، عن أيب س�ليامن داوود بن س�ليامن 
املوصيل، عن ابن رجب.
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:V )35- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )1115 - 1206هـ

أروهيا عن الش�يخ مح�ود التوجيري، عن عبد اهلل العنقري – قراءة وس�امًعا وإجازة 
 - ع�ن عبد اهلل بن عبد اللطيف – قراءة وس�امًعا وإج�ازة - عن أبيه عبد اللطيف، وجده 
 عب�د الرمح�ن بن حس�ن – ق�راءة وس�امًعا وإجازة - كلمه�ا عن عم األخ�ري عبد اهلل بن 
حممد بن عبد الوهاب – قراءة وسامًعا وإجازة - عن أبيه املؤلف قراءة وسامًعا وإجازة.

وبرواية عبد اهلل العنقري، عن سعد بن محد بن عتيق، عن أبيه وأمحد بن إبراهيم بن 
عيسى، عن عبد الرمحن بن حسن عن جده املؤلف، قراءة وسامًعا وإجازة.

وبرواي�ة العنق�ري عالًيا ع�ن محد بن فارس، ع�ن عبد الرمحن بن حس�ن عن جده 
املؤلف منها قراءته عليه إىل أبواب السحر من كتاب »التوحيد« وإجازة لسائره.

)ح( وعن الش�يخ إسامعيل ومحاد األنصاريني، وابن عقيل وغريهم، عن عبد احلق 
اهلاشمي، عن أمحد البغدادي، عن عبد الرمحن بن حسن، عن جده به.

)ح( وع�ن عبد العزيز الزهراين وعبد الرمحن العياف وغريمها قاال: أخربنا بكتاب 
»التوحي�د« وغ�ريه الش�يخ س�ليامن احلم�دان ق�راءة علي�ه، عن العنق�ري ق�راءة عليه يف 

»التوحيد« وغريه وإجازة به. )ح(.

 وبرواي�ة س�ليامن احلمدان عن عبد الس�تار الدهل�وي، عن أمحد ب�ن إبراهيم، عن 
عبد الرمحن بن حسن، عن جده به.

)ح( وعن الش�يخ محود التوجيري، والزه�راين والعياف والصومايل وحييى املدرس 
 وغريه�م كله�م، عن احلم�دان، عن عبد الس�تار الدهلوي، ع�ن أمحد ب�ن إبراهيم، عن 

عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا ُبطني، عن محد بن نارص بن معمر، عن املؤلف.
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)ح( وع�ن الش�يخ صبحي الس�امرائي، عن عب�د الكريم أيب الصاعق�ة، عن نعامن 
اآللويس، عن أمحد بن إبراهيم تدبجا، عن عبد الرمحن بن حسن، عن جده املؤلف.

وبرواي�ة أيب الصاعقة: عن عبد اهلل بن عبد اللطيف – قراءة وس�امًعا يف »التوحيد« 
وغريه وإجازة - وهو عن جده عبد الرمحن بن حسن به.

)ح( وع�ن الش�يخ صبح�ي الس�امرائي، عن أيب الصاعقة، عن حس�ني بن حمس�ن 
األنص�اري، عن حممد بن نارص احلازمي، ع�ن الُعريني واملطريي - نزيًل ُعامن - كلمها 

عن املؤلف حممد بن عبد الوهاب.

)ح( وعن الشيخ عبد الرؤوف بن نعمة اهلل النيبايل الرمحاين األثري وغريه، عن أمحد 
 اهلل القريش، عن حس�ني بن حمس�ن األنصاري، عن حممد بن نارص احلازمي، عن مس�فر 
اب�ن عبد الرمحن، ومحد بن عتيق، كلمها عن ُحس�ني بن الش�يخ حممد ب�ن عبد الوهاب، 
وعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، كلمها عن والد األول الشيخ حممد بن 

عبد الوهاب املؤلف.

)ح( وع�ن حمم�ود م�رية احللب�ي، وغ�ريه، عن حمم�د راغ�ب الطب�اخ احللبي، عن 
عب�د الس�تار الدهلوي وأيب بكر خوق�ري األثري، كلمها عن أمحد بن إبراهيم بن عيس�ى 

بسنده.

)ح( وعن أيب تراب الظاهري بن عبد احلق اهلاشمي وعبد الرمحن املل كلمها، عن 
عبد الستار الدهلوي، عن أمحد بن إبراهيم بن عيسى بسنده.

وبرواية عبد الستار عن عبد اجلليل بن برادة وغريه، عن عبد الغني الدهلوي، عن 
حممد عابد السندي، عن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، عن أبيه املؤلف.
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)ح( وع�ن أيب تراب الظاهري، عن املحدث أمحد ش�اكر، ع�ن عبد اهلل بن إدريس 
الس�نويس األث�ري، عن عبد الغني الدهل�وي، عن حممد عابد الس�ندي، عن عبد اهلل بن 

حممد بن عبد الوهاب، عن أبيه املؤلف.

 )ح( وعن الشيخ أيب أويس حممد األمني بوخبزة التطواين األثري، عن عبد احلفيظ 
الِفْه�ري الف�ايس، ع�ن ش�مس احلق العظي�م آبادي، ع�ن أمحد ب�ن إبراهيم بن عيس�ى، 

 

وعب�د العزي�ز ب�ن صال�ح ب�ن مرش�د )ت: 1312( كلمها عن عب�د الرمحن بن حس�ن 
بسنده.

)ح( وعن الشيخ ال�ُمل، وعبد القادر بن كرامة اهلل، والشاذيل النيفر، وغريهم عن 
عم�ر ب�ن محدان املح�ريس، عن حممد املكي بن ع�زوز التونيس، عن أمحد ب�ن إبراهيم بن 

عيسى بسنده.

)ح( وبرواية املحريس عاليا عن أمحد بن إبراهيم بن عيسى، وقد سمع منه املسلسل 
باحلنابلة وغريه.
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انتخاب المهمات بذكر ما اتصل به شيخنا
من األثبات والمعاجم والفهارس والمشيخات

الطبقة األولى:

1- إحتاف النبلء، حلمود بن عبد اهلل التوجيري )ت: 1413(.
2- هدي الساري إيل أسانيد الشيخ إسامعيل األنصاري )ت: 1417(.

3- ثبت محاد بن حممد األنصاري )ت: 1418(.
4- ثب�ت فت�ح اجلليل يف ترمجة وثبت ش�يخ احلنابل�ة عبد اهلل ابن عقي�ل، ومجيع ماله من 

أثبات )ت: 1432ه�(.
5- أثبات حممد ياسني بن عيسى الفاداين املكي )ت: 1410(.

 6- ثب�ت ارتش�اف الرحي�ق م�ن أس�انيد عب�د اهلل ب�ن الصدي�ق،  لعب�د اهلل الغ�امري 
)ت: 1413(.

7- ثبت حسني بن أمحد عسريان البريويت )1329ه� - 1426ه�(.

8- املصاعد الرواية، لعبد الفتاح رواه الكي )1334 - 1425ه�(.
9- فتح العزيز بأسانيد السيد عبد العزيز – الغامري )ت: 1418(.

10- أثبات صبحي السامرائي )1355 – 1434(.
11- ثبت عبد الرمحن الكتاين 5.

12- أثبات عبد الرمحن العياف 5.
13- ثبت العقد النوراين بأسانيد املحدث عبد العزيز الزهراين 5.

14- ثب�ت النج�م الب�ادي يف ترمج�ة العلم�ة حيي�ى ب�ن عث�امن امل�درس عظي�م آب�ادي 
.5
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15- ثبت اإلرشاد إىل طريق الرواية واإلسناد لعيل بن قاسم الفيفي املكي 5.

يروي شيخنا كل هذه األثبات عن أصحاهبا مبارشة.

الطبقة الثانية:

16- إحتاف العدول الثقات، لسليامن بن عبد الرمحن احلمدان )ت: 1397(.
أرويه عن محود التوجيري، ومحاد األنصاري، وعبد العزيز الزهراين وحممد اهلاشمي 

وحممد الصومايل وعبد الرمحن العياف، وغريهم كلهم عنه.

17- الثبت الصغري والكبري، لعبد احلق اهلاشمي وإجازاته )ت: 1392(.
 أروي�ه ع�ن إس�امعيل ومح�اد األنصاري�ني، وحمم�د اهلاش�مي وحمم�د الصوم�ايل، 
 وعب�د العزي�ز الزه�راين، وأيب تراب الظاه�ري، وأبو عب�د الرمحن الظاه�ري، وعبد اهلل 
اب�ن عقيل، وحممد الُتمُبكتِ�ي، وحممد بن احلبيب، وعبد الوكيل بن عبد احلق اهلاش�مي، 

وغريهم كلهم عنه.

18- إجازات بدر الدين حممد بن يوسف احلسني )ت: 1354(.
األردين،  العي�ش  أب�و  األردين، وع�يل  العت�وم  الف�اداين، ويوس�ف   أروهي�ا ع�ن 

وعبد الرمحن الكتاين وغريهم كلهم عنه.

19- أثبات عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي )ت: 1355(.
أروهيا عن أيب تراب الظاهري، وعبد الرمحن ال�ُمل، وعبد الرمحن الكتاين عنه.

20- أثبات عمر بن محدان املحريس )ت: 1368(. 
 أروهي�ا ع�ن مح�اد األنص�اري، والش�اذيل النيف�ر، وعب�د الرمح�ن امل�ل، وعبد اهلل 
وعبد العزيز الغامريني، وعبد القادر كرامة اهلل، وعبد الفتاح راوه، والفاداين، وأيب تراب 

الظاهري، والناخبي، وغريهم كلهم عنه.
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21- »ثبت األنوار اجللية يف األثبات احللبية« ملحمد راغب الطباخ )ت: 1370(.
أروهيا عن إس�امعيل األنصاري، والف�اداين، وأيب تراب الظاهري، وعيل احلموي، 

وحممود مرية، وحممد الفرهود، وغريهم كلهم عنه.

22- أثبات أمحد بن حممد بن الصديق الغامري )ت: 1380(.
أروهيا عن أخويه عبد اهلل، وعبد العزيز، وياسني الفادين، وبوخبزة  كلهم عنه.

23- »فه�رس الفه�ارس واألثب�ات«، لعبد احلي ب�ن عبد الكبري الكت�اين )ت: 1382( 
ومجيع ما له.

أروهي�ا عن الش�اذيل النيفر، وعبد الرمحن امل�ل، وعبد اهلل وعب�د العزيز الغامريني، 
وعىل مراد احلموي، وبوخبزة، وعبد الرمحن بن عبد احلي الكتاين وغريهم كلهم عنه.

24- »اإلسعاد باإلسناد«، لعبد الباقي بن عىل اللكنوي )ت 1364(.ومجيع ما له.
أرويه عن الفاداين، وعبد اهلل وعبد العزيز الغامريني وغريهم عنه.

25- »اإلسعاد بمهامت اإلسناد«، لعبد احلفيظ الِفْهري الفايس )ت: 1383(.
أرويه عن الفاداين، وحممد األمني بوخبزة كلمها عنه.

26- »الدر الفريد« لعبد الواسع بن حييي الواسعي )ت: 1379(.
أرويه عن أمحد زبارة وعبد اهلل الغامري وحممد الَعمراين والفاداين كلهم عنه.

الطبقة الثالثة:

27- ثبت نعامن اآللويس البغدادي األثري )ت: 1317(.
أرويه عن الشيخ صبحي السامرائي، عن عبد الكريم أيب الصاعقة، عنه.

وأنزل بدرجة، عن إس�امعيل األنصاري وغريه، عن عبد احلق اهلاش�مي، عن أمحد 
البغدادي، عنه.
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28- »عنوان األسانيد«، ملحمود بن نسيب احلمزاوي )ت: 1305(.
أرويه عن عبد اهلل الغامري، عن توفيق األيويب عنه.

29- »سلسلة العسجد«، لصديق حسن خان القنوجي )ت: 1307( ومروياته.
أرويه عن الشيخ ابن عقيل، عن عيل أبو وادي، عنه.

 وأن�زل بدرجة: ع�ن محود التوجيري، عن العنقري عن س�عد بن عتيق، وإس�حاق 
آل الشيخ كلمها عنه.

30- املكتوب اللطيف إىل املحدث الرشيف، لنذير حسني الدهلوي )ت 1320ه�(.

أرويه عن ابن عقيل، عن عيل بن نارص أبو وادي، عنه.

ومثلـــه: ع�ن أيب تراب الظاه�ري، وعبد ال�رؤوف الرمحاين وغريمها ع�ن أمحد اهلل 
القريش عنه.

ومثلـــه: ع�ن ظه�ري الدي�ن املباركف�وري الرمح�اين، ع�ن أمح�د اهلل، وعب�د الرمحن 
املباركفوري كلمها عنه.

31- »الوجازة يف اإلجازة«، لشمس احلق العظيم أبادي )ت: 1329(.
أرويه عن الفاداين وبوخبزة وغريمها عن عبد احلفيظ الفايس عنه.

32- »حسن الوفا إلخوان الصفا«، لفالح بن حممد الظاهري )ت: 1328(.
33- »وفتح القوي«، حلسني بن حممد احلبيش )ت: 1330(.

أروهيام باإلسناد إيل عبد احلي الكتاين وعمر بن محدان وغريمها عنهام.

34- كفاية املستفيد ملا عل من األسانيد، ملحفوظ الرتميس )ت: 1338(.

أرويه باإلسناد إيل عبد الباقي اللكنوي وعمر بن محدان كلمها عنه.

35- حرص الشارد من أسانيد حممد عابد )ت: 1257(.
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أروي�ه ع�ن الف�اداين، وعب�د الرمح�ن الكتاين كلمه�ا، عن أم�ة اهلل ابنة عب�د الغني 
الدهلوي املولودة يف )16 ش�عبان 1251ه� واملتوفاة س�نة 1357ه�( عن عابد السندي 
)ت: 1257(. بإجازته ألبيها عبد الغني وأوالده سنة 1250ه� وكانت مولودة وقتها. 

وأن�زل بدرج�ة ع�ن الف�اداين وغ�ريه ع�ن حمم�د أم�ني ُس�ويد )ت: 1355(، عن 

 

أيب املحاسن القاوقجي )ت: 1305(، عنه.

ومثله: عن عبد الرمحن الكتاين، عن بس�يوين بن حس�ن عسل القرنشاوي املرصي 
)ت: 1342(، عن أيب املحاسن القاوقجي، عنه.

ومثله أيًضا: عن عبد الرمحن الكتاين أيًضا، عن حممد الطيب النيفر )ت: 1345(، 
عن إبراهيم الرياحي، عنه.

وأنزل بدرجتني باإلس�ناد إيل عبد الستار الدهلوي، وعبد احلي الكتاين، وعمر بن 
محدان كلهم عن عبد اجلليل برادة عن عبد الغني الدهلوي، وغريه عنه.

الطبقة الرابعة:

36- »إحتاف األكابر«، ملحمد بن عىل الشوكاين )ت: 1250(.
أروي�ه عن أمحد زباره والفاداين وغريمها، كلمها عن احلس�ني بن عىل العمري عن 
حممد بن إسامعيل الكبيس وإسامعيل بن حمسن بن عبد الكريم إسحاق الصنعاين، وحممد 

بن حممد بن عيل العمراين ثلثتهم عنه.

وأنزل بدرجة عن محاد وإس�امعيل األنصاريني، وابن عقيل وغريهم عن عبد احلق 
اهلاشمي، عن البغدادي، عن عبد الرمحن بن عباس، عنه.

37- »النفس اليامين« لعبد الرمحن بن سليامن األهدل )ت: 1250(.
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أروي�ه عن الش�يخ أمحد زبارة، عن عيل الس�دمي، واحلس�ني الَعم�ري، كلمها عن 
حممد بن حممد بن عيل العمراين، عنه.

وعن الناخبي، عن علوي بن عبد الرمحن املشهور، عن أيب بكر بن عبد اهلل العطاس 
عنه.

38- ثبت األمري الكبري.
ِغري  د اأْلَِمري الصَّ د بن عبد اهلل العقوري، َعن ُم�َحمَّ يخ ُم�َحمَّ أرويه الفادين َعن الشَّ

د اأْلَِمري اْلَكبرِي صاحب الثبت. ّي َعن َأبِيه، ُم�َحمَّ اْل�مرْصِ

ثبت عبد الرمحن بن حممد الكزبري – احلفيد - )ت: 1262(.

أرويه باإلس�ناد إىل عبد احلي الكتاين، عن عبد اهلل السكري، وسعيد احلبال كلمها 
عنه.

وباإلسناد إىل املحريس، عن أيب النرص اخلطيب، عنه.

وباإلسناد إىل بدر الدين احلسني، عن عبد القادر اخلطيب، عنه.

39- »الشموس الشارقة«، ملحمد بن عىل السنويس )ت: 1276( ومروياته.
باإلسناد إيل املحريس وغريه، عن فالح الظاهري عنه.

 40- ثب�ت اليان�ع اجلن�ي يف أس�انيد الش�يخ عب�د الغن�ي )اب�ن أيب س�عيد الدهل�وي(  
)ت: 1296(.

أرويه باإلس�ناد إيل عبد احلي الكتاين وعب�د احلفيظ الفايس كلمها عن والد األول 
عبد الكبري، وعبد اهلل بن إدريس السنويس وغريمها عنه.

الطبقة الخامسة:

41- إجازات مصطفى بن حممد الرمحتي )ت: 1205(.
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42- ثبت خليل بن عبد السلم الكاميل، )1206(.
43- »ثبت قطف الثمر«، لصالح بن حممد الفلين )ت: 1218(.

44- »ثبت انتخاب العوايل«، ألمحد بن عبيد العطار )ت: 1218(.
أروي هذه األثبات باإلسناد إيل الكزبري احلفيد عن أصحاهبا مبارشة.

45- أثبات وإجازات مرتىض الزبيدي )ت: 1205(.
أرويه باإلسناد إيل الكزبري احلفيد عنه.

وأع�ىل بدرجة، ع�ن عبد الرمحن امل�ل وغريه، عن هب�اء الدين األفغ�اين، عن أبيه، 
عنه.

46- جمموع إجازات الشيخ حممد بن عبد الوهاب )1115 - 1206ه�(.
 أروهي�ا عن مح�ود التوجيري، عن عب�د اهلل العنقري، عن محد بن ف�ارس، وعبد اهلل 
 اب�ن عب�د اللطي�ف، عن جد األخ�ري عبد الرمحن بن حس�ن، ع�ن جده الش�يخ حممد بن 

عبد الوهاب.

وعن الشيخ إسامعيل وغريه، عن عبد احلق اهلاشمي، عن أمحد بن سامل البغدادي، 
عن عبد الرمحن بن حسن، عن جده.

47- »اإلرشاد إيل مهامت علم اإلسناد«، لويل اهلل الدهلوي )ت 1176(.
أروي�ه ع�ن الفاداين وغريه ع�ن عبد الباق�ي األنصاري اللكن�وي وأيب ذر النظامي 
احلم�ي كلمها، ع�ن فضل الرمحن كن�ج، عن عبد العزي�ز الدهلوي ع�ن أبيه صاحب 

الثبت.

وأنزل بدرجة باإلسناد إيل نذير حسني، وعبد الغني الدهلوي، كلمها عن إسحاق 
الدهلوي عن عبد العزيز بن ويل اهلل الدهلوي عنه.
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الطبقة السادسة:

48- أثبات وإجازات إسامعيل بن حممد الَعْجلوين )ت: 1162(.
أروهيا باإلسناد إىل حممد بن عبد الوهاب، عنه.

وباإلس�ناد إىل أيب الن�رص اخلطي�ب، عن عمر ب�ن عبد الغني الَغ�ّزي، عن حممد بن 
سعيد بن أمحد السويدي، عنه.

49- ثبت صالح بن إبراهيم اجِلينِيني )ت: 1170(.
أرويه باإلسناد إىل  حممد ين سعيد بن أمحد السويدي، عنه.

وباإلسناد إىل الُكزبري، عن مصطفى الرمحتي، عنه.

الطبقة السابعة:

 50- مش�يخة أيب املواه�ب احلنب�يل حمم�د ب�ن عب�د الباق�ي احلنب�يل البع�يل الدمش�قي 
)ت: 1126(.

أروهيا باإلس�ناد إىل الش�يخ حممد بن عبد الوهاب، عن عبد اهلل بن سيف الشمري 
املدين، وعيل داغستاين، وإسامعيل العجلوين، وغريهم عن أيب املواهب.

51- »اإلمداد بمعرفة علو اإلسناد«، لعبد اهلل بن سامل البرصي )ت: 1134(.
أروي�ه عن عب�د الرمحن املل، عن هب�اء الدين األفغاين، عن أبي�ه، عن مرتىض، عن 

عمر ابن عقيل عنه.

وباإلس�ناد إيل عبد الرمحن بن حس�ن بن حممد بن عبد الوهاب، عن جده عن حممد 
حيات السندي عنه.

وباإلس�ناد إيل ويل اهلل الدهلوي عن أيب طاهر، وس�امل بن عبد اهلل بن سامل البرصي 
كلمها عنه.
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وباإلسناد إىل الشوكاين، عن الكوكباين، عن حممد حيات السندي، عنه.

وباإلسناد إىل األمري الكبري، عن الشهابني اجلوهري وامللوي، عنه.

وباإلس�ناد إىل الوجيه الُكزبري، والربهان السقا، وحممد بن عيل السنويس ثلثتهم 
عن ُثعيلب الفشني األزهري، عن الشهابني اجلوهري وامللوي، عنه.

52- »بغية الطالبني«، ألمحد بن عىل حممد النخيل )ت: 1130(.
53- »األمم أليقاظ اهلمم«، إلبراهيم بن حسن الكوراين )ت: 1101(.

باإلسناد إيل ويل اهلل الدهلوي عن أيب طاهر الكوراين عنهام.

54- »كفاية املطلع« حلسن بن عيل الُعجيمي )ت: 1113(.
وباإلسناد إىل أيب طاهر الكوراين، عنه.

وباإلسناد إىل صالح اجلينيني، عنه.

الطبقة الثامنة:

55- »صلة اخللف بموصول السلف«، ملحمد بن سليامن الروداين )ت: 1094(.
باإلسناد إيل عبد اهلل البرصي وأمحد النخيل، وحسن العجيمي ثلثتهم عنه.

56- »األوائل السنبلية«، ملحمد سعيد سنبل املكي )ت: 1175(.
أخربين هبا قراءة عليه جلميعها – عدا املقدمة - شيخنا إسامعيل بن حممد األنصاري، 
قال أخربين هبا جلميعها الشيخ فضل اهلل بن أمحد بن عيل اجليلين، عن جده عيل اجليلين 
اهلندي، عن أمحد بن عيل الس�هانفوري، وفضل الرمحن كنج، كلمها عن حممد إس�حاق 
الدهل�وي، ق�ال أخربنا عمر العطار املكي، عن حممد طاهر، عن أبيه حممد س�عيد س�نبل 

مؤلفها.

وباإلسناد إىل عابد السندي، عن حممد طاهر به.
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وباإلسناد إىل الوجيه األهدل، عن حممد بن سليامن الكردي، عن مؤلفها.

57- »كنز الرواية املجموع يف درر املجاز ويواقيت املسموع« أليب مهدي عيسى الثعالبي 
اجلزائري ثم املكي املالكي األثري )ت: 1080(.

باإلس�ناد إيل ال�روداين، وعب�د اهلل الب�رصي، وإبراهي�م الكوراين، وأمح�د النخيل، 
وحسن العجيمي كلهم عنه.

58- »منتخب األسانيد يف وصل املصنفات واألجزاء واملسانيد« ملحمد بن العلء البابيل 
)ت: 1077( مجع تلميذه عيسى الثعالبي )ت: 1080(.

باإلس�ناد إيل عيس�ى الثعالبي، والروداين، وعبد اهلل البرصي، وإبراهيم الكوراين، 
وأمحد النخيل، وحسن العجيمي كلهم عنه.

وعالًيا باإلسناد إىل مرتىض الزبيدي، عن أمحد سابق الزعبيل، عن البابيل.

الطبقة التاسعة:

59- مرويات حممد بن عيل ابن طولون الدمشقي )ت: 953(.
وباإلس�ناد إىل  أيب املواه�ب احلنب�يل، ع�ن البلباين، عن الش�هابني أمح�د العيثاوي، 

وأمحد الَوفائي كلمها عنه.

الطبقة العاشرة:

60- ثبت زكريا األنصاري )ت: 926(.
باإلسناد إىل البابيل، عن سامل السنهوري، عن النجم الَغْيطي، عنه.

وعالًيا برواية البابيل، عن الشمس الرميل، عنه.

 وباإلس�ناد إىل أيب املواهب احلنبيل، عن أبيه، عن الش�مس حممد امليداين، عن أمحد 
ابن أمحد الطيبي الكبري، عنه.
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وباإلسناد إىل أيب املواهب، عن النجم الغزي، عن أبيه، عنه.

�خاوي  61- بغي�ة الراوي عمن أخذ عنه الس�خاوي. للحافظ حممد بن عبد الرمحن السَّ
)ت: 902(.

باإلسناد إىل البدر الغزي، عنه.

إىل العجيم�ي والعي�ايش عن عبد اهلل الديري الدمياطي عن نور الدين الس�نهوري 
عن الشهاب أمحد بن حممد الرميل، عنه.

ْيَبع،  وإىل العجيم�ي، عن عبد الرحي�م بن الصديق اخلاص والنور عيل بن حممد الدَّ
كلمها عن حممد الطاهر األهدل، عن عبد الرمحن بن الديبع، عنه.

الطبقة الحادية عشر:

 62- املعج�م املفه�رس أو جتريد أس�انيد الكتب املش�هورة واألجزاء املنث�ورة، للحافظ 
أمحد بن عيل بن َحجر العسقلين )ت: 852(.

باإلسناد إىل زكريا األنصاري، والسخاوي، عنه.

وباإلس�ناد إىل البدر الغ�زي، عن أيب الفتح املزي، والربهان الَقْللَقَش�نْدي، كلمها 
عنه.

وباإلسناد إىل الشهاب أمحد بن أمحد الطيبي الكبري، عن الكامل بن محزة عنه.

وباإلسناد إىل العجيمي، عن زين العابدين بن عبد القادر الطربي، عن عبد الواحد 
احلصاري، عن حممد بن إبراهيم الغمري، عنه. ويف هذا اإلس�ناد فائدة من العجيمي إىل 

ابن حجر متصًل بسامع األولية.

وباإلسناد إىل حممد بن الطاهر األهدل، عن أيب القاسم ابن أيب السعادات املالكي، 
عن النجم عمر بن حممد بن فهد املكي )ت: 885(، عنه.
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وأقصر أسانيد شيخنا السعد إىل ابن حجر هي كما يلي:

برواية شيخنا السعد عن محود التوجيري، عن عبد اهلل العنقري، عن محد بن فارس، 
عن عبد الرمحن بن حسن، عن جده حممد بن عبد الوهاب، عن عبد اهلل بن سيف الشمري 
املدين، عن أيب املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبيل، عن النجم الغزي عن أبيه، عن زكريا 

األنصاري، عن ابن حجر.

ومس�اويا لإلس�ناد األول: عن الفاداين، عن حممد أمني ُس�ويد )ت: 1355(، عن 

 

أيب املحاسن القاوقجي )ت: 1305(، عن حممد البهي، عن مرتىض، عن عمر ابن عقيل، 
عن العجيمي والبرصي، عن البابيل، عن الشمس الرميل، زكريا، عن ابن حجر.

وأعلى بدرجة: عن الفاداين، وغريه، عن أمة اهلل ابنة عبد الغني الدهلوي، عن عابد 
السندي، عن عبد امللك القلعي، عن عبد القادر ابن أيب بكر الصديقي املكي، عن قريش 
الطربية، عبد القادر الطربي، عن الشمس الرميل، عن زكريا األنصاري، عن ابن حجر.

وأعىل بدرجة برواية قريش عن املسند املعمر عبد الواحد احلصاري، عن حممد بن 
إبراهيم الغمري، عن احلافظ ابن حجر.

ومثله: عن حممد الشاذيل النيفر، وعبد الرمحن املل وغريمها، عن عبد احلي الكتاين، 
 ع�ن أيب الن�رص اخلطي�ب، عن عمر الغ�زي، عن عبد املل�ك القلعي، عن عب�د القادر بن 
أيب بكر الصديقي املكي، عن املسندة الفقيهة قريش الطربية املكية، عالًيا عن عبد الواحد 

احلصاري، عن حممد الغمري، عن ابن حجر.

وأعلـــى بدرجتني: عن عبد الرمحن املل، وغريه، عن هب�اء الدين األفغاين، عن أبيه 
ع�ن مرتىض الزبيدي، عن أمحد بن س�ابق بن عزام الزعبيل، عن حمم�د بن العلء البابيل، 

عن الشمس حممد الرميل، عن زكريا األنصاري، عن ابن حجر.
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A

في ذكر بعض القصائد المسندة

أخربين إجازة الشيخ محود التوجيري، عن عبد اهلل العنقري، عن محد بن فارس، عن 
عبد الرمحن بن حسن، عن جده الشيخ حممد بن عبد الوهاب، عن عبد اهلل بن إبراهيم بن 
س�يف الف�ريض، عن أيب املواهب احلنبيل عالًيا عن حممد بن ب�در الدين البلباين الصاحلي 
الدمش�قي، ع�ن الش�هابني أمحد بن ع�يّل املفلح�ي الوفائي وأمح�د بن يون�س العيثاوي، 
كلمه�ا، عن حمم�د ابن طولون الدمش�قي، عن أيب الفت�ح املزي امل�رصي، وأم اخلري أمة 
اخلال�ق الُعقب�ي، كلمها، عن عائش�ة ابنة عب�د اهلادي، عن احلاف�ظ الذهبي قال َأْنَش�َدَنا 

 

ٍد بُن ُقَداَمَة َس�نََة َثاَمِن  َأُب�و الَعبَّ�اِس َأمْحَُد بُن َعْب�ِد ال�َحِمْيِد، َقاَل: َأْنَش�َدَنا اإِلَماُم َأُبو ُم�َحمَّ
َنا ال�ُحَسنْيُ  َنا َعيِلُّ بُن َبَيان، َأْخرَبَ ْتنَا َفاطَِمُة بِنُْت َعيِلٍّ الِوَقاَيايِت َأْخرَبَ َة َوِستِّ ماَئة، َأْخرَبَ َعرْشَ

 

، َأْنَش�َدَنا َأُبو َبْكٍر بُن َأيِب َداُوَد لِنَْفِس�ِه  َثنَا َأُبو َحْفٍص بُن َش�اِهنْيَ ّي، َحدَّ اب�ُن َع�يِلٍّ الطَّنَاِجرْيِ
قاال:

ــِل اهلل َواتَّـــِبـــِع اهُلـــَدی ــْب ــْك ِبَ ــسَّ ُتْفِلُحَتَ ـــَك  َلـــَعـــلَّ ـــا  ـــيًّ ـــْدِع ِب َتــــُك  َواَل 
ـــِ الَّ ـــَنـــِن  َوالـــسُّ اهلل  ِبـــِكـــَتـــاِب  َوَتْرَبُحَوِدْن  َتْنُجو  اهلل  َرُســـْوِل  َعــْن  َأَتــْت 
ــُلــْوٍق َكــاَلُم َمِلْيِكَنا ــْل: َغــرْيُ خَمْ َوَأْفَصُحواَوُق اأَلْتــِقــَيــاُء  َداَن  ِبـــَذِلـــَك 
َقاِئال ِبالَوْقِف  الــُقــْرآِن  يِف  َتــُك  َوَأْسَجُحواَواَل  ْهٍم  جِلَ َأْتَباٌع  َقــاَل  َكَما 
ـــُه ـــَرْأُت َق َخـــْلـــٌق  الـــُقـــْرآُن  َتـــُقـــِل:  ُيْوَضُحَواَل  ِبــالــلَّــْفــِظ  اهلل  َكـــاَلَم  َفــــِإنَّ 
َجْهَرًة ِلْلَخْلِق  اهلُل  َيَتَجلَّى  ـــْل:  َأْوَضُحَوُق َوَربَُّك  َفى  الَبْدُر اَل َيْ َكَما 
ـــَس ِبـــَواِلـــٍد ـــْي ــــْوُلــــْوٍد، َوَل ـــَس مِبَ ـــْي الـُمَسبَُّحَوَل ــَعــاىَل  َت ــٌه،  ِشــْب ــُه  َل ــَس  ــْي َوَل
َوِعْنَدَنا ــَذا  َه اجَلْهِميُّ  ُيْنِكُر  ُمَصرُِّحَوَقـــْد  َحــِدْيــٌث  ُقْلَنا  َما  ــْصــَداِق  مِبِ
ٍد مَّ حُمَ َمـــَقـــاِل  َعــــْن  ـــٌر  ـــِرْي َج َفُقْل ِمْثَل َما َقْد َقاَل ِفـي َذاَك َتْنَجُحَرَواُه 
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ْيَنُه َيِ َأْيــًضــا  اجَلْهِميُّ  ُيْنِكُر  َتْنَفُحَوَقـــْد  ِبــالــَفــَواِضــِل  ــِه  ــَدْي َي َوِكــْلــَتــا 
َلْيَلٍة ــاُر يِف ُكــلِّ  َيــْنــِزُل اجَلــبَّ ُحَوُقـــْل:  الـُمَتَمدَّ الَواِحُد  َجلَّ  َكْيٍف  ِباَل 
ِبَفْضِلِه ــــنُّ  َيُ ــا  ــَي ْن الــدُّ ــِق  ــَب َط َوُتْفَتُحِإىَل  ــاِء  ــَم الــسَّ َأْبــــــَواُب  َفــُتــْفــَرُج 
َغاِفًرا َيــْلــَق  ُمْسَتْغِفٌر  َأاَل  َفُيْمَنُحَيــُقــْوُل:  َوِرْزًقـــــا  َخــــرْيًا  َوُمــْســَتــْمــِنــٌح 
َحِدْيُثُهم ُيــــَردُّ  اَل  َقــــْوٌم  َذاَك  َوُقبُِّحواَرَوی  ُبــْوُهــْم  َكــذَّ َقـــْوٌم  ــاَب  َخ َأاَل 
ٍد مَّ حُمَ َبْعَد  النَّاِس  َخــرْيَ  ِإنَّ  ــْل:  االْرَجُحَوُق ُعْثَماُن  ُثــمَّ  ِقــْدًمــا،  َوِزْيــــَراُه 
َبْعَدُهم يَّـــِة  الـــَرِ َخــــرْيُ  ـــْم  ـــُه ـــُع ُمْنِجُحَوَراِب ِباخَلرْيِ  َحِلْيُف اخَلرْيِ،  َعِليٌّ 
ِفيِهم ـــــَب  َرْي اَل  َلـــلـــرَّْهـــِط  ــــُهــــم  َتْسَرُحَوِإنَّ ِبالنُّْوِر  الِفْرَدْوِس  ِب  جُنُ َعَلى 
َوَطْلَحٌة َعــْوٍف  ــُن  َواْب َوَسْعٌد  ُحَسِعْيٌد  الـُمَمدَّ ــُر  ـــ ــْي َب ــزُّ َوال ــٍر  ــْه ِف ـــُر  ـــاِم َوَع
َحاَبِة ُكلِِّهْم ــــــَرُحَوُقْل َخرْيَ َقْوٍل يِف الصَّ َوجَتْ َتــِعــْيــُب  ـــاًنـــا  َطـــعَّ َتــــُك  َواَل 
ـــَدُحَفَقْد َنَطَق الَوْحُي الـُمِبنْيُ ِبَفْضِلِهم َتْ ــَحــاَبــِة  ِلــلــصَّ َأيٌّ  الــَفــْتــِح  َويِف 
َفِإنَُّه َأْيـــِقـــْن  ــُدْوِر  ــْق ــَم ـــ ال َأْفَيُحَوَبـــالـــَقـــَدِر  ْيــُن  َوالــدِّ ْيِن  الدِّ َعْقِد  ِدَعــاَمــُة 
َوُمْنَكًرا ــرْيًا  ــِك َن َجــْهــاًل  ُتــْنــِكــَرن  َواَل احَلْوَض َوالـِميَزاَن، ِإنََّك ُتْنَصُحَواَل 
ِبَفْضِلِه الَعِظْيُم  اهلُل  ــِرُج  ُيْ ِمَن النَّاِر َأْجَساًدا ِمَن الَفْحِم ُتْطَرُحَوُقــْل: 
اِئِه َيا مِبَ ْيِل ِإْذ َجاَء َيْطَفُحَعَلى النَّْهِر يِف الِفْرَدْوِس َتْ ْيِل السَّ َكَحبِّ مَحِ
َشاِفٌع ــِق  ــْل ــَخ ــْل ِل اهلل  ــــــْوَل  َرُس ُحَوِإنَّ  َحٌق ُمَوضَّ الَقْرِ:  َعــَذاِب  يِف  َوُقــْل 
َوِإْن َعَصْوا اَلِة  َأْهَل الصَّ ُتْكِفَرْن  َيْصَفُحَواَل  َوُذْو الَعْرِش  َيْعِصي،  َفُكلُُّهم 
ــــُه ِإنَّ اخَلـــــــــَواِرِج  َأَي  َتـــْعـــَتـــِقـــْد  َوَيْفَضُحَواَل  ــْرِدي  ُي َيــْهــَواُه  ِلـَمْن  َمَقاٌل 
ِبِدْيِنِه َلـــُعـــْوًبـــا  ـــا  ُمـــْرِجـــيًّ َتــــُك  َزُحواَل  َيْ ْيــِن  ِبــالــدِّ الـــــُمــْرِجــيُّ  ـــا  َ ِإنَّ َأاَل 
َوِنيٌَّة َقـــــْوٌل  ــــــاُن  اإِلْيَ ـــــا  َ ِإنَّ ـــــْل:  ُمَصرَُّحَوُق الـــنَّـــِبِّ  ــــْوِل  َق َعــَلــى  َوِفـــْعـــٌل 
َوَتاَرًة ِبالـَمَعاِصي  َطـــْوًرا  َيْرَجُحَوَيْنُقُص  الــَوْزِن  َوِفـي  َيْنَمى  ِبَطاَعِتِه 
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َوَقْوهَلُْم الـــرَِّجـــاِل  آَراَء  َعــْنــَك  َوَأْشـــــَرُحَوَدْع  َأْوىَل  اهلل  َرُســـــْوِل  ـــَقـــْوُل  َف
ِبِدْيِنِهم ــْو  ــَلــهَّ َت َقــــْوٍم  ِمـــْن  َتـــُك  َوَتْقَدُحَواَل  احَلِدْيِث  َأْهــِل  ِفـي  َفَتْطَعَن 
ْهَر، َيا َصاِح، َهِذِه َوُتْصِبُحِإَذا َما اْعَتَقْدَت الدَّ َتــِبــْيــُت  َخـــريٍ  َعــَلــى  َفـــَأْنـــَت 

ق�ال اآلُجري بعدما ذكر القصي�دة: َقاَل َلنَا َأُبو َبْكِر ْب�ُن َأيِب َداُوَد: »َهَذا َقْويِل َوَقْوُل 
ْن َبَلَغنَا َعنُْه،  َأيِب َوَقْوُل َأمْحََد ْبِن َحنَْبٍل َوَقْوُل َمْن َأْدَرْكنَا ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َوَمْن َل�ْم ُنْدِرْك ِم�مَّ
َفَمْن َقاَل َعيَلَّ َغرْيِ َهَذا َفَقْد َكَذَب«. ينظر: »الرشيعة« )2562/5(. وينظر: »س�ري أعلم 

النبلء« )233/13(.
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قصيدة »َجاَلُلَك َيا ُمَهْيِمُن اَل َيِبيُد«
V للواعظ: يحيى بن معاذ الرازي

وباإلس�ناد إىل البيهقي يف »الش�عب« ]6926[ قال: َأْنَش�َدَنا اأْلُْس�َتاُذ َأُبو اْلَقاِس�ِم 
: اِزيُّ اُق، َأْنَشَديِن حَيَْيى ْبُن ُمَعاٍذ الرَّ ٍد اْلَورَّ اْل�َحبِيُص، َأْنَشَديِن َأيِب، َأْنَشَديِن َعيِلُّ ْبُن ُم�َحمَّ

َيِبيُد اَل  ُمـــَهـــْيـــِمـــُن  َيــــا  ــــَك  ــــاَلُل ـــــــــًدا َجــــِديــــُدَج ـــــــــٌم َأَب َوُمــــْلــــُكــــَك َداِئ
َأْمـــــٍر ــــٌذ يِف ُكـــــلَّ  ــــاِف َن ُتــــِريــــُدَوُحــــْكــــُمــــَك  َمـــــا  ِإالَّ  َيـــــُكـــــوُن  َوَلـــــْيـــــَس 
ــــــي ِإهَلِ ـــــا  َي َتــــــُضــــــرَُّك  اَل  ـــــــوُدُذُنــــــوِبــــــي  ـــــــــِه جَتُ ـــــٌع َوِب ـــــاِف ـــــــُوَك َن ـــــــْف َوَع
َوَجلَّْت ـــَرْت  َكـــُث َوِإْن  ِلـــي  ــَهــا  ُتــــِريــــُدَفــَهــْب َمـــــا  ـــــُكـــــُم  َتْ اهلُل  ـــــَت  ـــــَأْن َف
ــــــــا ـــــــــرَّبُّ َمـــــــْواَلَنـــــــا َوِإنَّ ــــَم ال ــــْع ــــِن ــــَس اْلـــَعـــِبـــيـــُدَف ــــْئ ـــــَنـــــا ِب َلـــَنـــْعـــَلـــُم َأنَّ
ــــْوٍم َي ـــُقـــُص ُعـــْمـــُرَنـــا يِف ُكــــلَّ  ـــْن ــــِزيــــُدَوَي َت ــــا  ــــاَن َخــــَطــــاَي َزاَلــــــــــْت  َواَل 
َباٍب فــَكــل  ــُمــُلــوِك  ـــ اْل ِإىَل  ــــُدَقـــَصـــْدُت  ــــِدي ــــِه َحـــــاِجـــــٌب َفـــــــظٌّ َش ــــْي ــــَل َع
ـــُجـــوِد َيـــا َمْن ـــْل ِل ــــَك َمــــْعــــِدٌن  ــــاُب ِريُدَوَب الطَّ ـــُد  ـــْب ـــَع اْل َيـــْقـــِصـــُد  ــــِه  ــــْي ِإَل
يُد. ِ َوُيْرَوى: إَِلْيِه َيْرِجُع اْلَعْبُد الرشَّ
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قصيدة »يا من يرى ما في الضمير«
V ألبي القاسم السهيلي

أخ�ربين إجازة الش�يخ محاد وإس�امعيل األنصاريان، وعبد اهلل اب�ن عقيل ثلثتهم، 
 عن عبد احلق اهلاش�مي، عن أمحد بن عبد اهلل البغدادي، عن عبد الرمحن بن حس�ن، عن 
عب�د الرمحن اجل�ربيت، عن مرتىض الزبيدي إملء يف يوم اجلمعة باجلنفي س�نة )1189(، 
قال: أنش�دنا عمر بن أمحد ابن عقيل، أنش�دنا عبد اهلل بن س�امل البرصي، أنشدنا الشمس 
حممد ابن العلء البابيل أنش�دنا أبو عبد الرمحن املعمر، أنش�دنا أمحد بن حممد بن يش�بك، 
أخربنا أبو الفضل حممد بن حممد بن العامد قال: قرئ عىل أم هاين بنت عبد الرمحن اهلورانية 
 قال�ت: أنش�دنا الفقي�ه عبد اهلل بن حممد بن س�ليامن الش�اوري، أنش�دنا ال�ريض إبراهيم 
 ابن حممد ابن أيب بكر الطربي، أنشدنا اإلمام احلافظ مجال الدين أبو بكر حممد ابن أيب أمحد 
ابن مس�دد األندليس، أخربنا أبو عمران موس�ى بن عبد الرمحن بن بجري الزناين، أنشدنا 

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل ابن أيب احلسن السهييل لنفسه قائًل:

ِمرِي َوَيْسَمُع ـــُعَيا َمْن َيَری َما ِفـي الضَّ ـــلِّ َمــــا ُيـــَتـــَوقَّ ـــُك َأْنــــــَت اْلـــــــُمـــَعـــدُّ ِل
ــِد ُكلَِّها ــَداِئ ــلــشَّ ِل ـــى  ُيـــَرجَّ ـــْن  َم َواْلـَمْفَزُعَيـــا  اْلـُمْشَتَكى  ِإَلــْيــِه  َمــْن  َيــا 
َقــْوِل ُكْن ِفـي  ِرْزِقــِه  َخَزاِئُن  َمْن  ـــُعَيا  ــَدَك َأمْجَ ــْن ــْيـــــَر ِع ـــِإنَّ اخْلَ اْمــُنــْن َف
ــَوی َفــْقــِري ِإَلــْيــَك َوِسيَلٌة ــاِر ِإَلـــْيـــَك َفـــْقـــِرَي َأْدَفــــُعَمــا ِلــي ِس ــَق ــِت ــااِلْف ــِب َف
ــــــَرُعَمــا ِلــي ِســَوی َقــْرِعــي ِلــَبــاِبــَك ِحيَلٌة َأْق ـــــاٍب  َب ــــــَأيَّ  َف ُرِدْدُت  ـــْن  ـــِئ َفـــَل
ِه ــُف ِبامْسِ ــِت ـــِذي َأْدُعـــو َوَأْه َنُعَوَمـــِن الَّ ُيْ َفِقرِيَك  َعْن  َفْضُلَك  ِإْن َكاَن 
َعاِصًيا ُيَقنَِّط  َأْن  ِلـَمْجِدَك  َأْوَسُعَحاَشا  َواْلـــــَمــَواِهــُب  ـــَزُل  َأْج اْلَفْضُل 

َقاَل أبو اخلطاب ْبن دْحَية الكلبي َعن السهييل: »أنشدنيها َوَقاَل: َما يْسَأل اهلل هَبا يِف 
اَها«. َحاَجة إاِلَّ َقَضاُه إِيَّ
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األبي�ات يف: »البداي�ة والنهاية« البن كث�ري )319/12(، »وفي�ات األعيان« البن 
خلكان )323/2(.

قال يرجى اإلجابة ملن دعا اهلل هبا وال قطع بذلك.

  



125 برتتيب أسانيد السْعد

قصيدة »أنا الفقير«
V لإلمام ابن تيمية

 وباإلس�ناد إىل اب�ن القي�م ق�ال يف كتاب�ه »مدارج الس�الكني« عن ش�يخ اب�ن تيمية 
ما نصه:

َبَع�َث إيَِلََّ يِف آِخ�ِر ُعُم�ِرِه - أي ابن تيمية - َقاِعَدًة يِف التَّْفِس�رِي بَِخطِّ�ِه، َوَعىَل َظْهِرَها 
ِه ِمْن َنْظِمِه: َأْبَياٌت بَِخطِّ

ــــاِت ــــَرِيَّ اْل َربِّ  ِإىَل  ـــِقـــرُي  ـــَف اْل ـــــا  َحااَلِتيَأَن ُموِع  َمْ يِف  اْلـُمَسْيِكنُي  َأَنا 
َظاِلـَمِ َوِهَي  ِلَنْفِسي  ُلوُم  الظَّ ياِتيَأَنا  ِعــْنــِدِه  ــْن  ِم َياِتَنا  ِإْن  ــــرْيُ  َواخْلَ
َمْنفَعٍة َجْلَب  ِلَنْفِسي  َأْسَتِطيُع  اْلـَمَضرَّاِتاَل  َدْفُع  َعِن النَّْفِس ِلي  َواَل 
ُيَدبُِّرِني َمــــْوىًل  ُدوَنــــُه  ِلــي  َخِطيَئاِتيَوَلـــْيـــَس  َحــاَطــْت  ِإَذا  َشِفيٌع  َواَل 
َخاِلِقَنا ـــِن  الـــرَّمْحَ ِمـــَن  ـــــِإْذٍن  ِب ِفيِع َكَما َقْد َجاَء يِف اْلَياِتِإالَّ  ِإىَل الشَّ
ـــــُه َأَبــــًدا ــا ُدوَن ــًئ ـــُك َشــْي ـــِل ـــْســـُت َأْم َذرَّاِتَوَل َبـــْعـــِض  يِف  ــــا  َأَن َشـــِريـــٌك  َواَل 
ِبِه َيــْســَتــِعــنَي  َلـــُه َكـــْي  ُظــَهــرْيٌ  ــــاِتَواَل  ــــِواَلَي ـــــــاِب اْل ـــُكـــوُن أِلَْرَب َكــَمــا َي
َأَبًدا اَلِزٍم  َذاِت  َوْصـــُف  ِلــي  َلــُه َذاِتيَواْلــَفــْقــُر  َأَبـــًدا َوْصــٌف  َكَما اْلــِغــَي 
ِعِهْم َأمْجَ ْلِق  اخْلَ َحاُل  اُل  احْلَ ـــيَوَهِذِه  ــــَدُه َعـــْبـــٌد َلـــــُه آِت ــــْن َوُكــــلُّــــُهــــْم ِع
َخاِلِقِه َغــرْيِ  ِمْن  َمْطَلًبا  َبَغى  ُلوُم الـُمْشِرُك اْلَعاِتيَفَمْن  ُهوُل الظَّ َفُهَو اجْلَ
ِعِه َأمْجَ ــْوِن  ــَك اْل ِمـــْلَء  ــْمــُد هلل  َما َكاَن ِمْنُه َوَما ِمْن َبْعُد َقْد َياِتيَواحْلَ
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قصيدة »َأُعبَّاَد الَمِســيِح َلَنا ُسَؤاٌل«
V لإلمام ابن القيم

وباإلسناد إىل ابن القيم أنشد لنفسه قائًل: 
ــــــــْن َوَعــــــــاُه َأُعــــــبَّــــــاَد الـــــــَمـــِســـيـــِح َلــــَنــــا ُســـــــَؤاٌل ِ ـــــــُه ممَّ ُنــــــِريــــــُد َجـــــــَواَب
قــــوٍم ِبــــُصــــْنــــع  ـــــــــُه  اإِلل مـــــــاَت  ــــــــوُه َفــــمــــا هــــــــَذا اإِللــــــــــُه؟إذا  ــــــــاُت أَم
ـــُه؟ ـــْن ـــــــْل أرضــــــاه مـــا َنـــــاُلـــــوُه ِم ِرَضــــــــاُهَوَه نـــــاُلـــــوا  إذا  ــــْشــــَراهــــْم  فــــُب
فيه َفـــَعـــُلـــوُه  اّلـــــِذی  َســـِخـــَط  ُقــــــــَواُهَوِإْن  ــــــــــْت  أْوَه ِإًذا  ُتــــُهــــْم  َفــــُقــــوَّ
ــــِقــــَي الـــــُوُجـــــوُد ِبـــــاَل ِإلــــٍه ـــــــْل َب ــْن َدَعـــــاُه؟َوَه ــِم ـــ ـــيـــٍع َيــْســَتــِجــيــُب َل مَسِ
ــْبــُع َلـّما ــَبــاُق الــسَّ ـــــْد َعــــاَلُهَوَهـــْل َخــَلــِت الــطِّ اِب، َوَق َثــــَوی َتــــَت الـــــــرتَُّ
ـــِت اْلـــــَعـــــَوامُلِ ِمــــن ِإلــــٍه ـــَل ــــــْل َخ ــــــَداُه؟َوَه ـــــــَرْت َي ــــــْد مُسِ ــــرَهــــا، َوَق ُيــــَدبِّ
َعْنُه ـــــــاَلُك  اأَلْم ـــِت  ـــْل خَتَ ُبكاُه؟َوَكــــْيــــَف  ـــُعـــوا  مَسِ َوَقـــــْد  ِبـــَنـــْصـــِرِهـــُم، 
ـــــــه احلـــــــق مـــــــشـــــــدوًدا قــــفــــاه؟وكيف أطاقت اخلشبات محُل ال إل
ــِه َحتَّى ــْي ــُد ِإَل ـــا احَلــِدي ــَف َدَن أَذاُه؟َوكــْي َوَيــــْلــــَحــــَقــــُه  ـــــُه،  ـــــَط ـــــاِل ُيَ
ـــــــِدي ِعــــــَداُه ـــْت َأْي ـــَن َقَفاُه؟َوكــــْيــــَف َتـــْك َصَفُعوا  ــْد  َق َحــْيــُث  َوَطــالــْت 
َحَياٍة ِإىَل  ــَمــِســيــُح  الـــ َعــــاَد  ـــــْل  ِســــــــَواُه؟َوَه َرب  َلــــــُه  الـــــــُمـــْحـــيـــي  َأَم 
ــــا ـــْطـــٌن َقــــْد َحـــــَواُهَوَيــــــــا َعــــَجــــًبــــا ِلـــــَقـــــْرٍ َضـــــــمَّ َرب ـــُه َب ــــُب ِمـــْن ــــَج َوَأْع
ــــْن ُشـــُهـــوٍر ِغَذاُهَأَقـــــــاَم ُهــــَنــــاَك ِتـــْســـًعـــا ِم َحــْيــٍض  ــْن  ِم ُلَماِت  الظُّ َلــَدی 
َفــــاُهَوَشــــــقَّ اْلــــَفــــْرَج َمـــــْوُلـــــوًدا َصـــِغـــرًيا ـــْدي  ـــلـــثَّ ِل ــــا  َفــــاِتً  َضِعيًفا، 
َيْأِتي ثـــمَّ  َيــــْشــــَرُب،  ثـــمَّ  ــــْأُكــــُل،  ِإلــــــُه؟َوَي هــــــَذا  ــــــْل  َه َذاَك،  ِبــــــــــاَلِزِم 
النََّصاَری ِإْفـــــِك  َعــــْن  اهلُل  ـــَعـــاىَل  ـــا اْفـــــرَتاُهَت َســـُيـــســـَأُل   ُكــلُّــُهــم َعـــمَّ
َمْعّنى أَلي  ـــيـــِب،  ـــِل الـــصَّ ـــــاَد  ـــــــاُه؟َأُعـــــبَّ َرَم ـــــْن  َم ـــبَّـــُح  ُيـــَق أْو  ـــَعـــظـــُم  ُي
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ـــِضـــي الـــعـــــــقـــوُل ِبــــَغــــرْيِ ـــْق َوَلـــــِمــْن َبَغاُه؟وَهـــــــْل َت َلـــُه، َكــْســٍر  وإْحــــَراٍق 
ُكْرًها َعــَلــْيــِه  اإِللـــــُه  َرِكـــــَب  ْت ِلــــَتــــْســــِمــــرٍي َيـــــــَداُهِإَذا  َوَقـــــــــْد ُشـــــــــدَّ
َحًقا الـَمْلُعوُن  الـــــَمــْرَكــُب  ـــَذاَك  ــــــــَراُهَف َت ِإْذ  ــــُه  ــــْس ــــُب َت ال  َفـــــــُدْســـــــُه، 
ُطــــرا  ــــلــــِق  اخْلَ َربُّ  َعـــَلـــْيـــِه  ـــــَك ِمــــــْن ِعـــــــَداُهُيــــَهــــاُن  ـــــِإّن ـــــُدُه؟ َف ـــــُب ـــــْع وَت
َقْد َأْن  َأْجـــــِل  ِمــــْن  ــُه  ــَت ــْم َعــظِّ َعـــــاَلُهفــــِإْن  ــــــْد  َوَق الـــِعـــَبـــاِد،  َربَّ  َحـــــَوی 
َرَأْيَنا فــــِإْن  ــِلــيــُب،  الــصَّ ــَد  ــِق ُف ــــْد  ــــاُهَوَق ــــَن ــــــْرَنــــــا َس َلـــــــُه َشـــــْكـــــاًل َتــــــَذكَّ
ـــــَجـــــْدَت ُطـــــرا  ــــاّل لـــلـــقـــبـــوِر َس ــــَه ـــم الـــقـــِر َرّبـــــــَك يف َحــــَشــــاُه؟َف ـــضِّ َل
َفَهَذا ـــــْق،  َأِف الـــــِمــســيــِح  َعـــْبـــَد  ــا  ــَي ــــهــــاُهَف ــــَت ــــْن ـــــــُه، َوهـــــــــــَذا ُم ـــــــُت ـــــــَداَي ِب

»إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان« )290/2 - 291(.

c ت بمد هلل
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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محضر سماع العرضة األخيرة



احلمد هلل رب العاملني، والصلة والس�لم عىل خاتم األنبياء واملرس�لني نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد:  
فقد عرضنا العرضة األخرية لثبت »نظم العقد برتتيب أس�انيد السعد« عىل شيخنا 
العلمة املحدث: عبد اهلل الس�عد 5 وكانت بقراءة صاحبنا الش�يخ د/عبد اهلل بن 
عمر طاهر والشيخ هيثم بن حممود مخيس، يف ثلثة جمالس وقد حرضها اإلخوة املشايخ 
 واألصح�اب من طلبة ش�يخنا الس�عد، وهم: حاف�ظ بن جرب العتيبي، وعب�د الرمحن بن 
عبد العزيز املوسى – صاحب دار اإلداوة - وفيحان بن نايف البصيص، ومعاذ بن حممد 

القعود، ورائد بن عبد اهلل الثبيتي وخمرج الثبت.

وقد أجاز ش�يخنا عبد اهلل الس�عد 5 بام قرئ عليه خاصة؛ وبكل ما ُسطر يف 
الثبت، وما صح له روايته إجازة عاّمة، برشطها املعترب عند أئمة أهل احلديث واألثر.

 ه�ذا وأجاز ش�يخنا كذلك ذريت�ه - حفظهم اهلل c - هب�ذا الثبت خاصة وبكل 
ما يصح له عامة.

 ويف ه�ذا املجل�س أنش�د صاحبن�ا فضيلة الش�يخ األدي�ب: هيثم بن حمم�ود بن - 
مخيس 5 بني يدي فضيلة شيخنا عبد اهلل السعد 5 قصيدة عنواهنا:

»َسعدنا«
سعَدنا ـــَنـــا  َأَتـــْي ــا  ــمَّ ـــ ل ســـعـــَدنـــا  فأجابنايـــا  بــهــمــة  احلـــديـــث  نـــــروي 
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واهلناشــــيــــخ جـــلـــيـــل عـــــــامل وحمــــــدث الـــنـــضـــارة  جتـــد  وبـــوجـــهـــه 
مرحًبا أهـــــاًل  يــلــقــاك  ـــا  الـمنىومـــرحـــًب نــلــت  نــــــازاًل  ربــــك  حـــيـــاك 
َشْأُنُه اجلــواهــَر  حيــوي  ـــاومبجلس  ـــَن ـــَزيَّ ــــاًل وُم ــــاِف بـــســـتـــاُن ِعــــْلــــٍم َح
ـــِه آسناومثـــــــاُره تـــدُنـــو ِلــــَبــــاِســــِط َكـــفِّ ال  هـــانـــًئـــا  يــقــطــر  والـــغـــيـــث 
أغصاُنه ــــا  ــــوِرًق ُم يــنــمــو  متحصًناوالـــنـــبـــُت  مثـــــــاِره  جـــــُي  وحيـــــني 
لــنــبــاتــه ــــا  ســــاقــــًي جيـــــــزي  ــــه واألجـــفـــنـــاواهلل  وُيـــــِقـــــرُّ أنـــفـــســـنـــا ب
أينعت قــــد  مثــــــاره  حـــصـــاد  وأمكناهـــــذا  احلــديــث  ســر  لـمن  ثبتا 
ـــمـــعـــي حمـــرر ــــ فأفادنافـــالـــعـــنـــقـــري األل ســعــدنــا  الـــــمــحــدث  ثــبــت 
ــفــوائــد واهلـــدی وأحسنافــيــه الـــرتاجـــم وال أراد  ــــن  مل الـــعـــلـــو  فـــيـــه 
وأتقنافــــاهلل جيــــزي أمحـــــدا عـــن مجعه أفـــــاد  وقــــد  أجــــــاد   فــلــقــد 

صح ذلك وثبت وكتبه خمرج الثبت
أمحد بن عبد الرزاق آل إبراهيم العنقري

يف منزل شيخنا العالمة عبد اهلل السعد
مبدينة الرياض مساء األثنني 6/24 /1436هـ
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نص اإلجازة



احلم�د هلل رب العاملني، والصلة، والس�لم ع�ىل خاتم النبني حمم�د وآله وصحبه 
والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد:
فقد ...... عيلَّ الش�يخ: ....................................... ثبتي »نظم العقد 
برتي�ب أس�انيد الس�عد« فأجزته ب�ام ........ خاصة، وبس�ائر ما ُس�طر يف الثب�ت عامة، 
وبجمي�ع مؤلفايت، وب�كل ما تصح يل روايته إج�ازة عاّمة، عدا بع�ض الكتب واألثبات 
التي حوت من البدع والضلالت، فإين أبرأ إىل اهلل c منها، وال أسمح بروايتها عني، 

وذلك بالرشط املعترب عند أهل احلديث واألثر.

وختاًم�ا ُأوص حام�ل اإلجازة بتق�وى اهلل يف ال�رس والعلن، والتمس�ك بالكتاب 
والسنة، والعمل هبام بفهم سلف هذه األمة، وأال ُأحرم من دعواته يل ولوالدي وملشاخيي، 

بالرمحة والثبات عىل احلق حتى نلقاه موحدين ولسنة نبيه متبعني.

واحلم�د هلل رب العامل�ني، وص�ل اللهم وس�لم عىل نبين�ا حممد وعىل آل�ه وصحبه 
أمجعني.

اجمليز
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد السعد

حرر مبدينة ................ بتاريخ   /   /  14هـ
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